




 یک تب یک ی ی ج٩ ی

 کو

 هتش ون و حاکی

 یه رک دمحا

«۰ 

 ..هدن زاسیئاهشالت :یوضن رمیلع
 ربدم و رثا «یوضترم یلع»*

 - شوخ شرفسس تساپورا رتس رد هلجم

 وریس هاتف هب هک رفس نییه راوج رد اما

 رکف و هلجم رکف زا یمد ۰ تسا تحایس
 هاگچیه وااب . تسین لفاغ ناریا یاهنیم
 تقیقح رس زا ار نیااها . میاهنتشادن فراعت

 یانمورتآ تساوخ ۰ وا تساوخ هک میوگیم

 نامیاربهک یاهمان یط .... تسناریا یاهیس

 یمرود یمرابرد هک یتاکن رب هوالاع هتخوت
 نامیا رب شیاهفرح و هدش روآدایهجمیهزات
 هک هسچنآ زا تیاضر زاربا و تساعنهار
 دناوتیم نیا ه6» هدمآ تسب هرود نیرد

 قوشم؛ مياهتفرگ شیپ رخ هک یهاررد ار ام
 یاهتسیزورهل یوباکت رد نانچیه «دئاب
 یهدننک هیهت كب اب ان دراد یشالت . تساع

 «هدربتشب كسورع * نتخاس یارب یوسلارف
 ۰ نپا هک .دسرب قفاوتهب ؛ یناهج داعبا رد

 هب یناهج ندیشجب رابتعا رس زا ایللع
 قیفوت هکنیا نامیوزرآ . تسنا ریایامنیس
 هدرپ هک یکس یاهملیق هب .دشاب شهارمه
 دنچ و هدرک هراثا هتفرگر برد !راهامنیس
 :تاپورایاهابس یمدربرب نوک مههک ملیف
 ...ایلاتیا و هنارف

 تروصت رگبد راب ییلف یاهملیق »

 ییدقیاهملف و هدمآ رد شيابب لاویتف

«۳۲ 

 وزرآ . .عقو
 رد شاک : تنگیم یزاسلیف 9

 هدرک زاغآ امنیس هراس هک یاهزا یمرود
 رهرسبوصت اپ ار شیاهدلج یور . تسا

 .دنکن نیلرت یاهیره

 هل رویوین ملیف .دنهدیم شیاعن هرابود !ر

 و یلنیمازیل هک ار سیسروکسا هرویویت
 ایلاتیا رد دنراد یزاپ نآ رد ورنیدتربار
 و نوسلدنلآ دیدج ملیف .دنهدیم شیامن
 نوچدون غولخ یلیخ سیراپردث رادلیریم
 سراپیاهامنیس .دوب نآ شیامن لوا هتفه

 سکر یاهنیس و دننسه ینلاس دنچ !رتکا
 دنچهب لیدبت دراد یلدنص ۲۸۰۰هک سبراپ
 كيشرايسب اهامنیس نلاس . تسا هدش نلاس

 هک یلاهملیف و تسا كچوک و نردم و
 تسیب ولمص اپ دص زا شیب دهدیم شیامن

 رازاب و ورزر زا اجنیا رد هدرادن یچاثامت
 یکسهناحشننم یاهملیف تسین یربخ هایم

 ۴۰ات ۱۵ دودح طیلب . تسا رایسب یسیریاپ
 وسلج هک تعاس نادهافیقن و تسا نامون
 دوشیم زاغآ ملیف ؛ هدش هتشو یدورو رد

 ,دنهدیمشیامن یتتراک و هانوک یاهیلیف و
 «.تسین یربخ یتراجت یهگآ زا اما

 ميتهوا رگید یاههمان راظتنا رد
 هبتبسن وا یهنایب زبت دید .دجاو املع هک

 تسهج رد هکدیما . تسا جراخ یامنیم
 رتیندناوخیریسم رد ار هلجم واتیل نسح
 راظتنا مشچ ... میلاو شیپ رتذا ری ریو
 ... ميتسهوا .تشگز اب

 نامهب ؛ دراد یربذپ هیجوت شرپذپ «
 ریوصتاب هلجم دلج یور نیلرت مه هزادنا
 . تسریذپهیجوت + وا

 ...تفریذپ ٩ یراد لوق
 فرح و .دوبنیا زاسلیف و ام فرح

 یور رگا : تسنیا ناریگ هدرخ یهمهو ام

 هچزا , دشابن یناریا رگیزاپ نالف زا دلج

 1 شاوژلوکار ٩ نرولایفوب ؟ دشاب یک
 یلجم ره و هلجم نیا یهدنلاوخ رگم و
 مسلیفرد ایفوس یلاملرنه رطاخ « رگید

 مهایفوس رگآ ؟ درخیم ار هلجم «دزود

 اف رم + هدننلاوخ دسپ «دشاب دلج یوررب

 نآ زج هن تسوا یسانشرس ویلاییزیا رب
 نآ ای دشاب ایفوس هک دنکیم ریفوت هچ سپ
 هک تسنیا نامیوزرآ ۶ یناریآ نز رگیزاب

 هراتس « ام یمدنناوخ هک دیر رد ینامز
 یور هن دنیزگ شبلاطم یارب ار املیس

 هناقاتشمآ تفو هچ ... تایل زت و ولبات و دلح

 میها را مشچ

«۳ 

 وس راهچ زا لادنبا

 هک ۰ دهد تسد یتصرف رگا 8
 هس یهاگن «دهدیم تس مک هنانخبخوخ

 دانچ : ميزادنايم ینویزیولت یاههوبجم
 زیچهمه یب نوجعم نیا هک دون شیپ بش
 تسدبیتسرف رد ار «هداوناخ كي زا همه»
 ؛هدن ربهدیرب مهرتشيب. میدرک اشامت + هدمآ

 رگا : لاونس كي» , ميدوهدیدار یلاهمراپ

 : هکنیا باوچ «؟مینیبیمزاب ارچ تسادب
 قح ؛ میهن لوب « نویزیولت تباب یتقو

 هدافتسا . میراد مها رنآ زا ندرک هدافتسا

 نیا ؟ ارچ ندرب رج اما یرآ « ندرک
 یلاذتبا اب « یناریا یعومجم یتمالس ان

 یننبمهرس ترپ و ههاریب نانچ هبناجهمه
 ناوتیمن نآ زا یدروم چیه رب هک هدخ
 تسیراسیجا هچ . تشاد تبثع یهیکت
 هحرع یارب یزپچ یتفو « نتخا- لابرس
 یهرضس یاهکراون نیا ؟ تسیئ ندرک
 رد هک هعومجم ؟ دوشیم هتخاس ارچ لذنیم
 ؛ هدوب یاهلاقشاع یامقمق دنچ حرط لصا
 عون نیرتحتتنم هب هک دیشکازارداب نانچ
 ناگدنزاس .دش لدب یسیلپ یئانج لابرس

 تبابو دنتسب ایاضق مکشب پآ ردقتآ لایرس
 ناشفیح هسک دندرمش لوب شاتمسق ره
 قاجنس یلکشب ار هیضق هتورس « دیآیم

 لابرسنیا زیچ همه .دننکب ار لاق و دننک
 دسناوتیم نآ مامت هک تسا ترپ نانچنآ

 . دشاب نامرانفگ دهاخ ناونعب یاهنومن

 تسانعمیب ردقنآ لایرس نبرد زیچ همه و

 ,ميلوگن«اناپد» مناخ هب مينيدیمنیموزل هک
 یاجهل ات ینکیم تبحص ملق دل یتقو
 لسصاح ؛ یناشوپ ار نایناهفصا نیریش
 ! دیآیمرد راک لا یکحضم زیچ هچ

«۴ 

 ؟ دشن هدوشگ «امنیس راک یهرگ

 ه :وب شیحاس .اج نسه 

 و ایکس ناربا یاعتیم ضقب ماجنا رس

 راحعا دج هب :امنیس نیا هار دس تالکشم

 ,درک زایرس یاهدن نوچمه تیفاع و دیسر
 داد رک یسرا و ار تالکشم باترابرپ و دتش

 رد یاهیج ۰ رابنپاو دخ هداد یلاهحرط

 بيااهلیلسره اب هس ناژاسلیف .دوبن نایم
 اهلارات ,اهدوسک یهرابردو دتشنمهراک

 ۷ ترا تب تفسص س ره نیا ما

 هدسر یضاغیاج هب نارحب .دندادرب نخس

 :هحش ذحا یار و یدج : زیچ همه .دذو

 بابا دید رگ مالعا مه یجباتت . دش را رگ رد

 « امنسلکشم یلوگ تسا زونه هک زونه
 هن رگ و . تسا هدشن هدوشک نیتسار یلانعبب

 اآیسلمشچب یشوجو بنج و تیلاعف ارچ
 هسک دیسراچک هب وگنفگ و تشن همهنبا
 هب ناشلد و تسد ۰ املیس ناراکر دلاتسد
 قرع دوز هک دوبیغادبت ؟ دوربعن راک

 دیابیم. امنیس نالاعف هک میدقتعم ۲ دو

 ار لثاص « ریذپا یگتخ و یدج یهنوگب
 تسیلمع و یمتح یهجیشنات دننکل اند
 و شوج و اهنشوک یامه هکنا هن .دنآ

 رذ اهنینیا « زاب و دنیشنورف ۰ اهشورخ
 .دوبهداتسبا نیزا شیپ هک دتباب یتیعقوم
 هیهآ تسد رد ملیف ودیکب زج كنبامه

 یاهوگتنگ زا یب دبابیم هکیلاحرد

 نامگ هک یجباتنو « دیآ لمهب هک یرایس

 مسلف یهیهت  تفریم ناثندروآ تس

 زا ار دوخ دوکر زا لبق شايعيط لاور

 هکنانچنآ اما ... نآ زا رتشید یتح.دریگ رس

 یسبآ هب ناچمه ناریایاهنیس «تسادیپ

 اهتشآییگتسخ « سب .تسا هلوکتم دوخ
 تالکنم « زاب هک درواین باوخ , اهنتنگ و

 ...ینه دش دهاوخ رادومن شیپ زا رتبوق
 تانهو هنلک نامهاو شآ نامه هنرگو
 ...امنیس نیشد یاههطباخ

 عفادع و

 تست

 ۱۳9 : صرع ناو

 ۳ 2 ۳ ۰ ۰ 5 ّس

 حد : هسک دعآ خساپ ! الثم. : مت ۱

 هم نامه و نز نارگیزاب نالف ؛ لثم رد
 تدوخ اما :مداد باوج ... درم نارگیزاب

 راچا: هاد.یدپ باوج یشاج . یت امنیسهیاتس یا ارگ یمه رک
 نایتسلاگ - پ : زایتها هدنراد ء تسیل ۷ رلاته ۰ 100زن

 (مداهجو تسب لاس)۱۰۰۵لسلسم - (دیدج هدود) ۱۹۵ هدامش یلامنیستیلاعف ِ س بجس 4
 لرد ۰ نیر : هک مدمآرد وا زا هتباوچ رطاح

 ۱۰نامتراپآ - ۳ هرامش - تلوزور یادتبا- تلود هزاورد هارراهچ : یناتن نوچیروبجم تدوخ یهتفگب وت ...
 ۱4:۷ .  یتپ قودص ۸۳۹۵۷۱ ۰. فلت هی مه یاهلجم . رج یک

 ۲۳۱۴٩۳نفلت- ناربا رهم یزاسروارگ :زایگنر ردواصت و یگنر . یبک ملف -- ناريا یامنیس هژیوب_بامنیس

 ایفا رگ زامباچ : زا نتم و یگنر ریواصت پاچ



 رد . «اهناو راک » ملیف نادنمرنه
 ونابهش ت رضحایلع هاگشیپ
 ۲ لنت یناسک -هچ ملف ۱۳۳0

 ناهفنصان راتسا رگیدطاقن ۱ ی

 همادا هامرنآ ات دژپ هبحان

 3 جا وح ) اپ اک ما هاو نارپ

 ۲ *مل هک لیفتخف گی بت روضح جیم زمیج بانک زا

 و هدمایت ما هب زهله هک

 هیان رب دروم رد هک یلاهربخ هلمج زا

 تیلاعف ؛ میاهدیش لاعف و هقیاسرپ نارزات

 يگمسيب ناوریث ورسخ و ترمویک تدجب
 دوبزپون رد اههرجپ یو ناگد ننک هبین

 یسگنر تروصب اههرچب همان رد طبخ و

 تت 1۷
 هک مياهديیش ؛ همز نه رد

 6: لا ولهب ساعع « اهه حب دیدج ود

 زبب تاعوصم رویشم و .سش نا ردا
 نیا شیامن تاعلعق و دراد يراکبه یکی
 ناگد بو هورگ قافتا هب ار همان ر
 دنیدیم گر ادت

 : شحپ نامز رد اههرجحپ یوت
 لاح رد دیگب رارق نارگائامت لابقتسا «نارگائامل و دوبهدرک ادیب یدابز نارادف لب

 .ام بوخیایند یاهوش نویزنوولآ زا _رضاح ._ یبا رد ار یفورعب و بوبحب ناگدناوخ
 هندیدیم .همان رب شخب یم شخپ كانهایخ و هتفه شیامن نیرتگر زب اب هسسک دورس رالتنا

 دون دروس مه زان : همانرب نیا
 نی هدجم شخپ

 اتنیس هراتس - ۱۵۵ هرادش - ( هحفص مر

 : دش لحنم ویدار «زو رما بدا» ۶

 کس

 ون دار « زورما بدا هورگ » لالحنا
 تساهش دناو تنه رفیوپاکت مدع

 یما رهب نهیم

۳۹ 

 *:دنتح ۱ ادک همان رب ردآهتت : هورک نیا ه متتیم : ک ک منکیم
 ۱ مه رتینار و رکعتم ۱ ۳ دو

 * ه دل « نایم. نیا راک یرنهو یبفا ر
 نا 2۳ موج و قفحم و دقننم و هدنیون دص زا شپ و

 هوباوح عج ناو درخیمی *ر : ۳ فاس یئاوح و ,زات و د گیم 2 مم هعداج هب ار رظن يحاص
 ض هو

 ۶* ندودز یوپاکت رد دون یطرش و دیق چیه هتباو « يئرحم
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 ... یمیدق هعیاش

 دتنگ هع متنادیم اجنآ ات:

 شوگ و گ نایم یقشع هک میدیش و دو و

 بیذکت یهاگ هک هدبآ دوجو شوراد و
 تفرگ رارق توکس ربارب رد یهاگ دش
 ...تفرشپ دیلا زرم ات زین یهاگ یتح و

 رانک رد.دوخیاجبیاهربخ و تاعباشنیا اما

 شوسراد و شوگ و گ تنگی م هک یربخ
 هچ و دندناوسخ ابرد ویدار رد یاهنارت
 نا راک رد و .دندرکن هچ و دندرک

 شوبرادیورن ۰ میرم مانب ينز هک یعقاوربخ
 هدنهتخاس یاهزات هعناخ ثابا ؛ دیشاب دبسا

 هاگآنآ مس و تحص را یکچیه زونه هک
 ۱, تسیث

 ... تیعقا و

 مشوگو گ هک نیا تعناو 8
 دنچ یلحاس یاههراداک زا یکی رد راس

 نا و اسکی مارجا همان : هسته رد بش

 : هزات ربخ

 امیمصطباور !

 زم هراباک یاهییگآ رد هک نسا یزپچ

 نآ رد یفرح و دوخیم هدناوخ و هدید مه
 كع « نادنمرنه زا یکی لوقب و .تسین

 یارجاهب یلحم رددس رنهود یتفو هک تست
 رگیدکببشدنچ یاهتفه و دنزادربیم همان رب
 ناشنایم هک تسادیب « .دننکیم تاقالع ار

 و یو شوخ و دوخیمداحنا یتبسس
 .دننکی ه ادیب مهاب مع یکیلع و ما

 4م

 !.. هعیاش یلو

 اهضرح نیا ماعن اب یلو ۵
 نيمسصزا و دناهشن راکیب نازاسعباث

 ران و شوگ و گ تایم : یراک باور
 , دناهدر فرح

 تیلاجنجمک و ریگهنوگ هد نلاوخ راس
 یتاصیاث هب ار وای اپ هک هدش هچ الاح و

 یعوضوم دنامدناثک شوگ و گ قارطا رد

 شوگ و گ و شدوخ مهدياش و ام هک تسا
 ..٩ دنرادن و میرادن يرج نآ

 ناگ راتس زا یکی اب هنیمز نییه رد

< 

 « ییناریا بش» رد یقوث و زو رهن

۱« 
 ۳ تسدنی رز

 یلو تسا رابب اعتاورهنلا 9

 یاهژومرا هک تسا ناناوج هلجم شورخ و یفوئو زوره دروم رد 4 یربخسرتءزات
 رد تسنبا مياهدینش تسد نیرز دجم و

 رس اکیرمآ رد یفوئو زورپ رتاح لاح
 بغ * مانب یملیف رد یزاب لوعتس و دربی |
 .تسا تسد نیرز دجم ینادرگ راکی«یناربا |

 مسن ییانک ما «یلاربا بش»

 شوچرب ريلدرس و هدسیون «یدامتخا ,ر*

 تروصپ و تسا رادروخرب دلرحت رب و اد
 هسلالعب لها دا رفا لاتنسا دروم ؛ باتک

 . تسادنف رک رارق ناوج "لنت سوصخ و
 دمحم دوخ ایوگ هک ار ملیف نیا

 رد یلادرگ راک رب هوالع مه تسد نیرز

 ش وگ وگ نایم هک د وشییم هدینش #

 یلحاس یاههراباک زا یکی رد زاتسو
 تساهدش زا رق رب یا هن

 ,نازاس هعباش سرت زا ام : دیوگ ی مامنیس ناگر اتس زا یکی #

 كاشخ كيلع و مالس نامناراکمه اب میرادن تئرج یتح رگید |
 ! مینکب مه یلاخ و *

 : تشگیمرد لامش زا هک ناربا .یاهنیس
 ال وئسنیا باوج رد وا و ميتشاد ی وگتفگ

 زاتس و شوگوگ نایم تسا نکمم ایآ «
 : تفگیم « دناب هتشاد دوجو یطعبا ور

 دام د دینوگب هچ ره نازاسعیاش نیازا

 اب مه متسه تسود شوگ و گاب مه نم
 سولاچ رد هک یش دنچ رد یلو « راتس

 كي دیراذگن و مدشن یزیچ هچوتم « .مدو

 نارگیزابام هک تسنیا نآ و میوگب !رتیعفاو
 عباخسرت زا رگید « نز ناگدنناوخ اب

 نامناراکمه اب ميرادن تئرج یتج نازاس

 حب .هب هک ارچ  .مينکف .كلع و مال

 وشوخ یمک الاعتحا و ندز فرح هبلک ود

 یتالفاک دوشم رپ اجایه رت نایگا ؛ ش

 نم رظنب : نیا و دراد یعاور یتال اب

 تس حیحص

 هک دوب یبلاس هدیکچ اهنبا 8

 دمحم زا یئامنیس ملبف كي بلاقرد «یدامتعا .ر» زا یناتساد

 طابتراهک یلئاس ناونعا اعقف و ميدوهاس

 شباسچ دراد نادنمرنهورنه اب یرصتخم
 عوضوم هک یتروص رد یلو ۰ میدرک
 زا و دریگب رارق ناملاگدنناوخ هجوت دروم
 رد یعوصومع الما هکیتروص رد رتهب هیه

 دص یاههتنه رد متح رولعب « دشاب راک

 هتسزنیا رخ ودرهای و راتس و شوگ و گ اب
 رد ار دوخ ناگدنلاوخ و میریگیم سان

 هشلاو میهدیم رارق رعا تیعفاو نابرج

 زا یکی « اب سامت زا

 ن امت اب ۷

 ق هک مياراودسآ

 شنوصضخ بوجمدم رتهوت نیا

 هک " رچ دیگ یج- تسعفا و زا و دریگب

 یا ربیهاگیاب ۰ هتشذگ _نوچیه اهتیمراس

 قدح و راثننا زا و تسا اهتیعفاو پاچ
 دا مسفا دیلان دروم هک یلاههدینش نتفرک
 درروب باتحا دریگ یمن زا رق عن رد

 رتوزات یاهسخ راطتتا رد

 میته
 نیا رد ی

 | راد سلف : لایلاب سو رطپ دنکی میزابنآ

 رپ اکیرمآ رد
 هسب هچو ا و .اکي م یرادرصلیف دربع

 ااعل هک یناریا فورعم

 نا راک ردناتسه زا مادک ره زا هک یاهتیاس

 هک دوشم ییبشیپ

 .دبایل رد راک زا ینوج ملیف

 ۰ منراد تنش رد ۱ ۵

 رسم :حوالع  یناریا بش ملیف رد

 رادهدهع ار لوا شقن هل یقوئو زورهب

 اکیرمآ یاس نارگیزاب زا یهورگ» .تسا
 یاههرهچ میلادیمن زونه هک .دنراد تک ر ش

 ؛یدورنهک میراونسا و هناپ دتسه یفورعع

 تسدسب هبمز نیمه رد یرتهزات یاهربخ
 ., میروابب



 ج6 ۲ , ًه

 ... هزان یلوگتفگ رد. شا یندینش یاهفرح و |ریسج

 ژا .لاسهدراود زاس ۱
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 ودرک مورحم ثرا زا ارم مردپ؛مدروآ یوریگد نناوخ هب یتق

 منا رطاخ بانک نتشون لوغثم #دنتفرگ هرانک نم زا ماهداوناخ
 ...دید دها وخن ارم یسکر گید,مدرب نایاپب ارنآ یتقو . متسه
 تارج دوخب « دناهدش هدنناوختسد رتشد زور دنچ هک یناسک

 -یمداهنشیب تاجن هار « یناریایتسوسم یهرابرد و دنهدیم

 ح
 هب یلعب ورمآ ی تفگیم یدیوجت

 هرحید لاس دس ال هری عورسضنا یکدنناوخ امسر نم هک یلام هک یزو « ۹8 ۳۹ مسارب یئاهر 4 ید لاس دص : اریمح یا

 ک ۹ ۳ دما دهاوخن رزین و درک ممورحم ثرا زا تحار یلیخ مررک هب یقیسوم ملعم ناونعب یدبوجت
 دیتا یادص هک درکیم اعدا یقحاب و دنتفرگ هرانک نم زا زی لیماف یمات نا تاظحل نآ ۰ رنک يم دعا ع هاخ یدیوجت یاتآ هبحاصم هک ین و ما ۱ ۷ ۱ ِ

 تنا موتلک ما یادص تیوحف « مق 1 مر هژادناب و هتشاد ارسجام ایندکپ نم مش  , اس ۱ شوک مدناوخیم اههمانزو
 مک و یدسوجت ؛ مدناوخ و مداتیا مياب یور فک

 تساوخیم ملد مدرک عورش یتقو دندبنکیم تمحزپیارب اعقاو یقحای و یم تا هتشذک نرق كد

 ۳ دم و مناوخب هدش هک مه رایکب لقادح یستسرق ره رد هک دندوب اهنآ مه و ٍِ یا _-ت 7 5 0 1 ۰

 ردقنا اما مراذحب راک ار یک دنناوخ ن درتپ رصحتع ارم یادم نائب اههیحاسم ٩ "وش ضوع دح یا ۶ ناهن ۱۷۷ ۱ < ۰

 2 رماو د دوب یخچب راچد اهفرح نیا هک نالا , دندناوخیم یلاثآ و ۳۳ و نیمح ورماو مداد همادا هک مدوب یگچب راچ ۱ هک نالا ص1
 سم ناب مچ تشاد فطا

 سیئپ اعسقاو ندنناوخ و تک رد اههیحاصم نیا منزیم ناتیارب ار

 هتشذگ زا رتهتخپ میادص اهیلیخ هتفگب یتح ِج 2 هک یو + مته نامه کنم ژانندب . 71 1 ادح وا

هک مقشگ ییگ دنز تای رش تب
 هر تر 

 تعدد رس بار خم هم اعا دنک تخبشوخ ( رم دناوتب

 . هعقاو تب یهظحل هب هظحل +

 تروص هب نز تب ارج
 ؟دیشاب دیسا شوت زاد

 نع رطاخت شاهداوناخ زا متفگ نز نا هب اهراب نم : شویراد

 مهاوخ اردوخ دنکن جاودزا نماب رگ ا میتفگ شویرادهب : میرم #7

 شوسبراد هک منیدیف دعب و ر دوخ زا _ ! ۵ ک تنابخ بیم هب سوراد
 2 9 + ِِف ت ِِ نتدش حو حساب رج و ب رفآ یاهزان لاجنج

 / . تسا هدرک رارقرب هطبارشوگو گ ا . درو ایب مته شویرلد قثاع نم ی
 ِ یحاح درفد مات میرم هک نز نیا نمدنناوخوا هک تین نیا رطاخ هب ,لدت ۰ و

 یلوجزاب رد وا . تل دنزرف شش ورهوخ و فقر شوبراد « یماکسع » هنگ یهتنه

 ِس تفگ نینچ دمسک تلایض نم هب تقاع وا اما مدرک ساره یارجا لح رن هریزج هراباک

 مایجرخ و دن مرا 2 تی لتف هب دیده زا مرهوخ یلح و میدو مه اب اهتدب اب تفدن "داسسا هی, نز نیا « .دوب

 *۰ متساوخیم ار وا 7 7 رارسا شویراد هب هچره» شوبراد هک نیا تشادنیمالطلانابرجیا 7 یتتسه و تروصوا و درک یلاخ ناوبل
 یاربادتبا هک درک ینا تع رم یشالتم ارم یگدنز وا . دیشخبن یاهدباف نم ات موع ادج مرهو زا تفگ نی 4 ترابی هبارشویراد دیشاب شویراد نسب

 دعا سس من ی و
 دور یو س شوبراد نت ه« دیر شدوصتم هب هک یتقو اما درک مدرک ار راک نیمه مهنم . دنک جاودزا _ تاروسسان طسو « نز و دندرک لقتم رهم

 او تل "هددن قفوم امل هدنارر ین انمت و شهلوخ . تفر شوگوگ یو ارم وا ۰ متر شویراد یو « یو اد هات ریگتست

 امنس هراس ح ۷۵۹۵ «رامش - ٩" «حفص



 یراب سابع : هدننک وگتفگ

 گ منامیست یک دنناوخ

 زا یهورگ .نویزیولت شاکی #
 رد مادختسا هب ار ناگ دنناوخ
 رد نانآ تملاعف زا و دروآ یم

 و بم تتنامم اه ه زاداک
 امقاو هک تسا رطاح نیاب طمقف منزیم

 و لاح رد «بایسآ و تکنس»
 تسا یلایمیک كاخ ملیف یاوه

 ملیفرد دار دیعس9 ن درف
 دن وشیم یژابمه «بایسآ و تکنس»

 ی رب هیکت اب و مایکدنناوخ ینالوط ِ ۱ ۱

 مارک ایم ی

 قوم :مکرتتم نکالهژ ردرکار
 و

 اب یقالخا قفاوت هنوگچیه

 هک دوب رطاخ

 _ک م ره

 رشن ,نارازه هن ور ایئد نیا یوت

 فرو دنویم افج رگیدکی
 و دزاسب جنر , اس دوب«دننا وخ

 هیوگن یزیچ . ِ

 یزاگنهآ هب | ریخا هک مياهدینخ 

 . یاهدروآ یور زین
 هقباس دوجو اب نما شتسار

 می: یقحاپ و یدیوجت ؛ یمیدب نوچ

 ءراب رد رظن راهطا تارج مدوخب

 ماهدادن *ر ينار
 بتاو تاقوا یهاک هکیلاح

 هک یاهدنناوخ گپ یتقو دریکیم ماهدنخ ۰ رب

 درک عورش ار شر تسا
 وتح و دنیننیم ثح

 ۱ دنکیم داهنشيپ هراچ ۳

 هصیت  هما ط  ۳ ۱

 ۳۵ هحفس رد هیقب

 ؛جدر وح تسکش ءدیماات 6 تسا رور ۹ زابجل « ساسح هداعلاقوف

 ! مرورغم و یتلاجح
 ... مدنمقالع اعقا و هدا زیعامش« یتسهم « هدیاهیادص هب

 ! متسه ایند ناگدنناوخنیرت سکع دب زا یکی نم

 تروص یور رب دیسا ندیشاب رد ار هراچ
 وا هس سکچیه رگید ات هدید شویراد
 . دنکت هاگن

 ثعاب + میرم یب رد یپ یاهتحازم
 ات دنک دزشوگشنایفارطاهب شوبراد هک دش
 اب میرم ابا . دنهدن هار هراباکهب ار وا
 ریخت ؛كرزل كنيعوسیگ هالک كبزاهدافتسا

 ,هیارک لیبموتا كي یالیسو هب و دادهفابق
 نآ رد هربزج هراباک هک مرخ كراپ دراو
 هنحص راک رد زیم كب و دش ؛ تسا عقاو

 . اهدنارت زا یکی یارجا نیح رد , تفرگ

 دوبهدرک هیهت هک ار یدسا یهثیش میرم

 نس یور و هدرک یلاخ ناوبل كي نورد

 رکف ۰ تخانشن ار میرم هک شویراد تفر
 كنهآ تساوخ رد یار رفن كي درکیم
 تایونحم میرم هک یتقو ابا هدىآ هنحص یور

 دایرف ؛ تخیر شوبراد ندب یور ار ناویل
 مرف. دش دنلب شوپراد « متخوس ؛ متخو»

 تروص یور ار دیسا مات تشاد دصق

 دیسا: هلجع رطاخ هب اما دزیرب شوبراد
 درک حورجم ار وا تروص زا یتعسق طتف
 . تخبر شوبراد یهنیسرب « هیق و

 دوب نم میحا زم

 3 دیوگ ی م « تامدخ

 رهو تسا نممحازم لبق اهتدمزاوا»
 نم رطاخهب هک مدرک تحیصن وا هب هچ
 شجرخ هب ۰ دشکن شاهداوناخ زا تسد
 مه زا ار یاهداوناخ متساوخیمننم.تفرن
 تفرگق الام شرهوخ زا هرخالاب وااما مشاپ
 هب راک و دش رتشیریه شیاهتحازم و
 وا هک میرک ی من نامگ . دبشک مه دیدهت
 بشم نآ اما دشاب هتشاد ار راک نیا تارج

 هحص « یور دوهداد رسفت هک یاهفایقاب

 متسناو متخانشن ار وا نوچ و دمآ

 ار دیسا ناویل وا و منک مادقا عقوم هب
 «.ماهدرکت یاکش وا زا نم . دیشاپ نم یور

 دش ینادنز میرم
 رجنم یشاپ دیسا رگاء نونافقلاطم

 ٩۰ ۷ ۴ نیت راکالطخ صخش « دوش حرح هب

 طسوت هک میرم. .دوشیم ینادنز لاس
 «دوب هدخ ریگنسد نک یرمرادلاژ نارومام
 یگد یسر ۲ نونکا و دخ مازعا یارسداد هب

 ؛یهاگآ هرادا پناج زا هدنورپ نیا هب لماک

 تسا ینادنز میرم

 نیا هدنیآ هتنه رد امتیس هرات
 تیعقاو ات درک مهاوخ لابد ار هعقاو

 . دوش شور وا یرتسبرهم ناتسرامیب رد هک شوبراد
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 ررکم یاهبئاجپاج نینچمه و تشاد
 ابوگ تبقاع ۰ شملیف نارگیزاب
 مایف .تسا هتف رگ ار دوخ یئاهن میمصت

 مان «بایسآ گگنس» ۰ یئایمیک یهزاک

 ؛میتشاد وا اب هک یرادیدرد و دراد
 درک مالعا ار نآ  تایئزج یناییک

 سادارب یایمیک . ار همانملیف
 نم «هدوب دهاش توخ هک یثداوح

 ۱ رهو دننک یم كيرش مدرم لام

 هزاتیبایسا داجیا یارب ار یاهزا
 : هک دننک یم هفخ هفطن رد
 رفن كلي نتساخ

  ربا
۳ ۱ ۳ ۱ 
 می ربع او لایخید

 ۳( هحنص رد هیقب

 :ومخ نی رتهزات +

 -یمن شخب نویزیولت وبدار زا یوناعالطاات «ایض» یاههنارت
 !دوش

 هک یاهزات یاهربخ هلمج زا 8
 یکن؛میاهدینش ناگدنتاوخ فارطا رد
 دنچ ندمآ شیپ لابندب هک تشنبا مه
 ات,«اضص» یاههنا رت , شا رتعا دروم

 هیتو ان روضح اب هک یاهلج

 لیکشت نویزیولتو وبدار ناگدننک
 یملاطب دروم رد ایْض زا « دش دهاوخ
 هساوح حوت هدرک نبونع هک

 , دوشیم
 رد ار یبلاطم هتشذگ هتفه رد اب

 شخپ و وبدار ناگدننک ههت دروم
 نالوئسم هک هدرک ناونع شیاهنا رت

 عصت نویزیولت ویدار نامزاس
 "ز(یتاحیضوت ,یاهلح یط دناهفرگ

 دئاوتن ایض هکبتروص ردو دنهاوخب وا
 ًتباههنا رتدناسربتابثا هب ار شیاههتفگ

 . دش دهاوخن شخب رگید
 ام ناراگتربخ : درونشا رد

 دنامنروآ تسدب یطویم تاعالطا

 پاچ حورشع رولعب هدنبآ هنفه رد هک
 دش دهاوخ شخپنویزیولت ویدار زب یونا عالطا
 یلع كيدرت یاهلننآ رد و دش دها وخت

 اس هراتس بت ۱۹۵ هرامش -۷ هحفص ۲:



 مناديمن + متفیب یناریا تیوهداپ دیاب زیچ
 رد ده

 یعاش یافس فب ت - ۹  یسرآ ۰: سسچت یوگننک مد ۰

 ۳ ۳ دی ات باتزاب «تسشن نیاا دشیم هيناجود .یتشوگ ض ناب رح منعی ی میس و و دادن * را رک « نت يرح زار

 5 خ تپوه» .تس یجمایو شرب هدشان هدش راوختت یاهفرح

 دو ثاپ ی " نیاباوج مرجال .فر شب موا.دع یلطح 1 هنیظ 2

 ۱ ك و یاه هنخام ارچ : هک دنام هتنگ ان لاو

 میراد ِ نیو ِ هس كره - لمشاداب و لجک نسح هو

 ِ و ميزادن ۷ مب چ ٩ .مسارمدوب زاونییگتلدیهدهدناش یلکت
 تسینا حد غ هن . نشو ها و رود ایفا رد را یموب یاه وا یا نع یاهه ,..و اوه و لاح ,اهس

 ۳ ی 8 ۳ ...تسیا هافا ض

 هن ۵ ما ِ
 ۳ یه من ٌ هناباتیم و هاقاتنم

 جد ۰ رج ءام دیچب راگزور نما فوم یلیخ یاه "ید ی دیو لاخ

 ] رطاخ نیمه « هب نم شیازگ ۳ رب ۳

 دا نآ رد ناو نم ۷ .تسا یاهداه و ت

 مک حرطع 3 ِ

 مس ییرت ِف م و < تگ سح جا عباد هتس االای هک دمآ ورم عن لجت سس »ب ۳ ۵ ۰
 لانتخرم رد متحامی هزایو ی میدید + اما دنکادییطاترا قیفو - لچک ۲ ملک یک ی 7 2 چ ه  مهیا تخ ۱ ملیف سح هار یهباد ل ۲ 3م 5 ۹

 ۰ ۰ ت یرگید لئام .لعشاب رد وت , نم نامگن . دش نینچ هک ی عه-هت یزرجخ ۶و تسفا اه ۱: اهمنآ یر
 و لاموت راره ۸۰۰ تخن دلی یمارگترطن رد هزادنا نآاههرطاخ نیا .بیمرلخب تسب شقن شوخ رگاتامن رواب رد ق 4 ذبح ِ )و تب سو دیدید هک هک یلعب . یدوب هدروآ ملیف رد یدنرم شتارغ یهیه ۷ «لچک نه» ۰ ۴ یزودنا همت ناب یسلامه 5 هک م ره حهین ار دوح تكبروکل وف یاهدوداب مات مبرک رکف .درک ناثحرط. امنیس دی و

 ۶ ناموت راره ۰۰ مو د !ر اهنآ یهه دیآیم تعب د هک دون
 5 رخ لایق احب یاهرابرت رلطاخ نسها . یناجنگن ناهتخاس
 فرصمنم و . تین یاهدنک دونخ مسگنسخ مالک لیوقعت « ملق تاافحل زا
 3 خاس م ِ ططانرا - دوب هدرک لافتسا لچک نسح زا یفاک اما تشادن رگااشامت هکرگائامت ای ورنیا زا مه و . دروابم
 ۳ هچ و هدننک هی ۹ ۹ بک مه رطاح سرا دنابیم و تشاد یکش ۱ « مپ ای" اه َ برهکح رح ملیف هک میوگسن . درکن داجیا
 دو قم ۰ نمدوخ لثم یدرکیم  تیاعر !ررگاتامتاب هطاد ۵ هک
 دنچ هلم ک دا دویخ ,یامنیس رگاشامت هکتنیا مدصق
 شدادیم تست دب اد یبس

 ی 4 یدصیب یهقالع طاخب ه ۳ اینا 8

 یخن رات یدنس « نآ رقحاص ناطلس
 تاب طقف نم هاگ دید زا . تسین

 «...# نالد هتوم زا یلامث رد یقوو زوره 8 ... تسا ملیق ۰  تب وه 5 ۱ . ]تا

 اعم هراس سس ۱۵۵ هرابش - ۸ هحفص 07

  ۳ ۰۳ ۳ ۹ ین تو نت



 من زیم زیرک هتشذگ هب میاملیف رد نم رآ9

 . مادداد تسد زا هک تسیتب وه نداد ناشن یا رب

 تب وه هدا زیعامش یادح , تادبملد الاثم دک ار

 . ناب رجش یادص اب تسی ا ربا یقیسوم

 ءراکبه اصاح «راگنسا هخ 3

 گی زاب و هدنک هبهن ماقم رد , دوب هایم

 هسب هچوت اب و ؛ یلبف تکش دجچ زا سب

 یا ریگ یاههنان هک راگتساوخ هباهن ورد

 مایح دیابیم دایص تشادد ین

 7 1 4  هم هسح ۹ +3

 ۱ هاب لب 4 نیسیچه » لشابا تکش 5

 دیه ,ایی هنهاو نیا ناخراتسو راگتساوح دلف ی

 ملم ,رد .نمزنلف زا یکی تشاد ناععا : دروآيم شو ار 7
 ِ یاهناوشب اب هک ؛ ام یاهسبوج یاهه رپ

 من جرخ ملیف یضتس یاهیهاگآ و هدوت كنهرف زا

 . وتنتشندوم يمراتک نیا دون حراخ »۰. .«یمتاح یلع» اب یئوگتفگ #
 رو رد هچ مينادس هک دون اسم عش هب

 یه ی تلاصیوجتمج . .  .

 مس . هت میاد وب بیع

 نا ر میلی 9 ۳ ۱ ۱

 ۳۳هجنص رد هیقن نارقتخام ناظم هک ات

 هک تسین هیحوت لباق . نمرظن زا *
 ؛ دنیبد یلامز رض جلیف یهدننک هیهت

 شزرارظن زا ملیف نیارکا یتح
 . دشاب هداعلاقوف
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 .. یملاح یاعنس رد هات یاهلسحرم« راگتساوخ» رد دایص زیورپ



 !٩ (دون یطو یهکشرو یامنیس هب دش

 عاللا هب فنات لامک ای) ؛ فسات ایا

 هس ناهح رسارس زا هک یلاساشرنه هبلک

 یایندرب یئاههیشاح تسافق

 ؟ تساج نسه دندرکن تصرف یره لغاشم مکارت تلعب یلوریور یور هدابپ دیتخب یلیخ ناشبا هک دناسریم هانراد تکرش زنه نتح ۲ رضرپ یزگهد رد ءالع حلاص دمحم بانج لاسراپ لس مه رباع زاو تفر نابایخ فرطنآ هب ۳ لاسا هک دناهدرک رکف و دناهدمآ زا ریش هدننا وخهدنناوخ هدنناوخ
 شخب یگنر هفیرطب هک «بییح» یادح ۳ ب ت ۰ : ت ۳, اب هنابرث كي هب) : یناگرزاب یهگآ ۱ هنونایخ فرطنوا مئاح هن 16 تسا هدش رکشت اش لوق 1 هیچ ی زا الق .دنیامن تکرش لاسا رنه نشج رد,
 ۱(دشنامرف هجون) دوشیم

 دآ ۷ لاح تسا روطچ ۰ یناک رزاب یاه یهت تسحس ّ کا ا تس ۵
 بمیرم تک تا

 هتفه زور تضح همارپ ینوچو ۳ )ه 1۹ 1 ترلآ باتج هک الاح تسا رو

 اتیایامب « دن

 ایزب ار ناهیک و تاعالطا یاه

 ۱ .دشاب منش تافام ناربج ۲

 خاروس هبش) : هتنه رعش

 هتلا .تسابوخ توکس) : یره هحیت

 !(دشابهدا زیعامشیاقآ یرط زا هک یطرشن

 یناگدنناوخ یگدنز رح) وک فو

 ,., خاروس هبشکپ ندرسک توکس یاج هک دنراد دوجو
 نود ۱6 دداوخیم زفوآ

 خاروس خاروم یمان؛ هدازیعادش) : یناگ ر زاب 74 جا ۱ «سچل
 و رصع یاهامانزور زا فیرعت : هعج شیب ! بک ور « دیساشیم هک

 1۱( ...هریغو اهر و ناتسود هی یلیبن هک ت سایل ز لتع یگدنز) ول ره 1 مچ 19( دیراد
 ار هه میف دهاوخیم و دراد تس رد : 0
 ِر اب دریب «رنح» ملا هک يناهرخنیرخآ ف ِ ۱ و 9 . 0

 ی روح هو تل اهوقیم وهم 1 طفاح» مانب ماهدیم .یناکک اریعا هک تتپآ
 ی ۳ اهيپف ز رد) : روک فون

 5 9 قو «یتیور یگان یر سم هک ِ «مسانش ته "
 ۱! (دوریمن الاب اه یتنم نیاهب 4 دراد

 !«شرس یو دنزیم نوفورگیم اب
 قو) : هیصوت

 نات رس بلفاوم ۰ تئگنا زا هدانتسا ماگه

 ۱( دشا

 , و ردچوک رد اهتتل هک دنراد دوجو

 تنگناتامادقا زا مه اهسورع رد هکل
 ٩(دن رادیصعن رز تس

 و دراد تسد رد نوفورکیمزا رب یلببل

 یوت دنزیم : دنک لب ارشننگلا سک ره

 ٩ 4شرس

 یها 4 تشگنا) یناگ ب یهگآ

 «افآدبس» هنوگ ره روفح) : هنرصع

 روضح اتیزآ مناخ هک یلاهسور رد
 ۱(تسا عونم ادیکاو !دینخ « دنراد

 - ۱۰ هحفص [۲]) اعشس هرات - ۱۵۵ هرابش

 یلاهتثگنا «یگ دن رد) : روگفو

 سس سم
 هک تسایلز لثم یگدنز) : ول ره

 حرخ یلو ؛ دساشیم 4
۳ 

 , ۱۱( دب رادنناسطا نآ 4 یلو ؛دیساشیم »

 میس ی

 جراخ یسورع یلاجم زا ۲ 8
 هک مینکب رخ نیاهپ ار تبحس

 یسنالاتیا رادربهلیق كي»
 حرخب تحاعس «ااکر » اب حاودزا یارب

 ۰ ميادشن

 دندوب هتشون

 ۱« دهدیم

 ندرک مجمع زا افطل) + رکذت

 ۱6 دیئامرف یراددوخ «تجامس»
 یسنایلاتاتجاعس) : هتنه ملیف

 ۱6۰. تجاعس یریداقم و اناسکر تکرش اپ
 زادربسلیف كاپ) : یزاب جم

 یارس دراد هک دینک مسجع ار یلایلاتیا

 لکش

 یه جحرخب «تجامس» اناکر اب حاودزا

 ۱( دهج

 یما « تچاعس) : یناگر زاب یهگآ
 !(دراد یدابز مح

 یک اهل امجهب

 ددجم یهاگن ب و ۱
 سخ نیا« هدازیم ادش یاقآ

 دندوپ هتشون هک

 تب یراد رهغ هیلع هدا زیعامش»

ِ 

 !«درک
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 .یلسبرب سیولا-ینانبیئا مس

 یئوچوک تربلآ دازخرفنودیرف 7
 - زاد زام-اناسک ر- اقآ دمص - اتب آ نا و
 یناگد ننا وخیگد ن زرد) :روک فون !؟(تسا دوسمو رکن مه

 مه یحارج لعمع زا دعا هک دنراد دوو !( دنرسسهدانسیااهتخرد) : هتهیلف

 سید ءالع حلاصدمحم تی 1 رب یگدنناوخ زا تسد یوریورفک یئاهتخردهتبلا) : هرصنت
 حرخ دیاب ؛ بخ) : لیلد 1۱(, دناهدش رس هدا ر,یعادش هناخ

 ٩۱ هکید دای رد یحرخ ربینیم منراد یرکیدرخ و 9

 شخبناهح- سیلآ سس وز روتر ی و مخن اوجفورمم راه آزا روزا نوا

 »> »بس سس !1(...هک یلع رشب اس یک ورا
 41 «رتوک تلاحب شوخ) : هتفه هلارت

 ی اهج مهع هدنب وگ .دیمح- یک وزاپ یا ع هی

 ناهنما نویزیولت هدنیوگ - ۱ یمان : رابزام) : یناگر زاب ییگآ

 هحاوخ و ناهفصا نون رب ولت ! درک ضوخ ار شیاهوم مرف  .دعب نیا زا یلو « ی

 ... یزا ریش ظفاح
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 وگتفگ ... شرازگ

 یرثوک ریگناهج - باحس : زا شرازگ

 وخاب, اههدآ وناخ

 زاسیمینویریولت
 زا ریع ییحب رعن

 تو ولت روجع رب تحب رتشیل ؛ هلیسو

 كيب اب وگتفگ « راطفا زا سب ,

 واسنس یهرادرد هداوناخ *

 ...نوب زیولت تان زف یناعمناولاخ :
 مسشن نانعسج رد یتعاس و میدرک باخت 0 ریثات كنبا .امنیس زا عماجیثحب ؛ یموبع راکفا تخاش

 یاد 2

 ۳۳ ترم تر هک ِ . مسدیسرب هرابیارد
 درس . ميروآیم رد | یکچوک 1 ي

 یف اه را ۲ توپ زا ولنندوت دفن هب تسد «
 رعب ؟ر نامدوح و دبا ر رد 

 3 آ ۴ دااب اههداوئاخ رتشیب طابترا
 ادب . ميئوگیماار نامصق و میتکیم " 1

 لب سس سر تسه نوب رب ولت : رهوشو نز تاب#
 مییابیمرذدع و تسا ,عولخ

 یسگدنز هناخ كن رد ۰ لیماف كي زا یورو تسین نتفر امنیسهب یحایتحا نوجه « یسج طابرت لیابو دوخ
 تتیوح راد مه نامهم بش ناو دز يم حانح دوخ نایز یعامتجا یاههنیدپ رگید اشیوخ .دز 1

 9ن یا و اع « تنم تسسذ « اههداوناخ یاهناوح» جا برد هم مس سم دنکیم یفرعم «نیرآ» یمداوناخ ۲
 رتشیب ؛ دنیشنهناخ ودره و دنتسه

 < دم دش ر دیس ار ترس فهم یئاههماف رد نونر ون مک دو ی
 درادن دب یهمان رب نوب زیولت دتسهنانناگد لک فرصم یاهاقیلسینایزرا

 , لابرس رتشب هداوناخ ۱ ۵ هيقالرد ۰ ۰ ۱ ۱ شوما رف نابم نیا رف دیان هک یلصا ایا ؟هداوناخ كي زا هه

 ار اهوخ و رابخا ؛ یلامنیس یگنج یاهبلیف ٍ یه « نیمز ن روش یسج طابترا لیامو هک تا نیا ۰ دوخ
 اب زین شاهلاس ٩۵ رسه و دراد تبود دشاب اهاقیلس بذج ین رنهتس مچ دیان

 نارتهلار راشفا پیرق و تساهدفعمه وا یریگو لح لادتبا حاور زادباب اهننهناهنآ

 ۱ نس دنادیم نویزیولت نموش رک بام رپ میفتسم رغ روطهکاب هدنتک

 یجایتحا رگید « تسه هک نویزیولتدنیوگ ی م روم یمهس یاب تاشناگ کف رصمكهرف
 ینآ زا هک نآیب ینعب , دشاب هتشاد
 .اتس ولج دایر اب و دنتتس بضع

 ینک رح ۰ ناگدننک فرصءرب نتف رگ ی شیما

 ۳ ک رویت لاک یوس هب

 وگ نیا مالک رد هک یمهم نینچ

 یراج ملف اب و دیآيم نابز رب نابآ

 یا رسچا تنامت ناسآ ننا ۰ دوخیم
 تسا یعاعتجا یساشناور حاتحم و درادن

 ههدک فرصع ناوتیم هنوگچهک هلئسم

 یحم یه ار یحح طامترا لیا

 یاهملیف زا اما تساتدید
 ششوخ (تساهدرد ار نآ | خا هک دیساا

 ۰ دبآیم

 کاهلابرس ؛ ملظعا شاهلاس ۱۸ رسه

 هک درک هراثا هکن نیآهب ناوتماما

 اصن , یهحج طاترا لیاو نارا زگ راک

 مدرس یهبلس زا يححص تخاش دیاب

 یوسب !راهنآ دناون تسحن ات دنشاب هاو
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 نا رهترانک و هشوگ یاههداوناخزا «امنیس هراتس » نارگشرا رگ
 .دنادد رک وجوسرپ , امنس وینوب زی ولت یاههمان رب یهرابرد ۱

 یاه همان رب دب و ب
 .هناخ رد نوچ«دن

 ! دنرادننآ
- 

 0 . بوخ هچ : هداوناخ تب تسرپرس
 نوب ول راک ۰ لزم لاه رد هس اهن نویزیولت زا لاو یقف

 ۲ یک ی ینارنا, یمد دق یاهملیف رکا دشيم نامباهتس مس هب هناسص هداوناخ یاحتا عسقوت هدنکمرگ رس یهلیسو كب ناوع
 دن راد روضح . هتشذگ اهنآ ودره اعس ی زا . دناديم یتوب ریون ی

 و را یاس جم ایم ورم .دندادیم ناشن نون رب وات دداد
 تسضخن و تساهلاس ۲ ۰ یتیگ خون نیا ندیدبلاط : دوریم هک مه

 وا . دهدیم ناشن قایتثا هرففن زاربا یارب - رییمداوناخ نیا اب وگتفگ . تاهلف نا زاتشیپ « یرالد نویلیم درملابرس: هداوناخكيهلاس ۵۰ ردام

 سوی یکم یو ی .تسین هدنزومآ نوچ تسا یدبیاهلایرس هلحم كشزپ . اضف
 رلعم وامنس و « دندج و میدق لس یاههمان دیورتهب و ددسبیمار راشفابرق زا و درادن تسود ار رابخا "و یناربا 9

 گن بولت دناديم یو یون یاه«وش» + اریوزیولت هقا «یوک كم» هب یجراخ یاهلایرس

 یورین یعرف یاهنابایخزا یکی رهاهخ انیزآ . دوریمن امسس هب مه وا . دنیبیم ار یقشع و مارد یاهبلیف .دراد
 نیآ اب تلاهدیقعنه وااب ۰ مه شاهلاس 4 .دهاوخب مه رگآ و دوریم ابنیه مک و
 یر هدا داخ تلی و وع»# یهسا رد نیرتچ ار نوتراک هک نوانت یقثتدیاپ امتح ملیف نآ : دنیب ار یملیف
 ون حرب دنادیم .نوب زب ولت .دشابیاهدننک بلج سا یاراد اب و

 ناسمج یلادلایرس : ه- ۸م كباب زا + هلا ۲۸ ۰ نیرآ یاناورب

 7۹ دشاب یقشع دن اب ًامتح مایف مو رب تسوت «تفای نایاب نآ شخپهک ار نوتلباب اهلایرسزا مادکچیه و تسانآ زیررگ .نوب ربولن
 ه شش درم « یجراخیاهلابر و ۱ ثش درم « یاهلابرس زا و دراد تیمسو دنیبینن ار ینویزیولتیاههمانرب و
 / هک 1 اوم او اهوخ مه وا . یوک كم و یرالد نویلیم زا هک یناهدنارت هب یهاگ اهن . دان

 : ۰  یگنج یاهملف دنقالع و راد تسود ار رگاودهدیم شوگ دونیم شخپنوب ریولت
 ! ثسا یئاممیم « فناعب یقاب یرادهناخ زا ادج یتصرف

 رتهب « دارخ رف » یاههمان رد * ناجیلادزا مهدلاس۲۷ : نیرآ میرک فرح . دنکي سم ائامت مه ار اهوث

 یستا ريا لابرس نیرنهب داوع هب نوشلپاد امیس تصرف : هناح یاهراک یاد تو

 دییمار رابخا .دراد هفالع دولک كم هب ؛ «هلاس ۰ نیزآ امر .دمحم . دنریم فرح رد نوچ هدش حدی . دهبنو اب مه ار

 یناربا لایرس نیرته ار دوتلپا ناجیلاد
 یاهلابرسراو تساهدید نوک ان هک دنادیم

 وددنسبیم ار وبلک و دولک ك. , یجراح

 ار وسلک لایرس پت یلاس یاهدبق

 دمی ا و نولبا

۰ ۳۹ 

 هن ایا دنک یمماگن !ر زایخل .دراد تسود

 :دیوسگیم وا .درادن هجو یجراخ رابخا

 رسگا طتف .درادن دب یهمان رب نوب ریولن»

 دادیم شیامن یرتهب یلامیس یاهملق
 سا دوریم مهاسيسه «تشادد یعقت

 هسچ ندید هب هک دنکی من یقرف شيارب
 باسختنا هار نیرتلومعم . دورد یعلیف
 تسا ناتسود زا شسرپ وا یاب ملیف

 «هداوتاخیهلاس هدزناب رتخد ۰ هلسح
 ار یوکكم و هداولاخ كي زاههیاهلابرس
 یشاتنیس یگنج یاهیلف و دراد تسود
 زا ۰ دوشیم عورش رابخا ینقو .دییمار
 دنکیم وگتنگ هداوناغكیاد «نییرود هب تنپهاسیسراس رکشرازگ 8 :اهموننایم زا و دریخیم ربنوب زبولتیاب
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 یرکشنش ور یبامن

 بلایرس« صخشم اتیسن : یفاههدررت

 ینانساد « یخبرا : زا ینویزیولت یاه
 مرگ رس تاعطعق و یگاوناخ مارد یاههصق و
 . تسا هدش لیکشت یزاس لزه و هک

 ,منرم تساوخ زا ریغ ؛ اههدر نیا

 زا نانآ باختنا و نویریولت تساوخ و
 دوجوب ناکعا و اههدننک هاهشیب فرط

 دناهدمآ دوج ون

 اهزورنیا هک تسا یتسرپ نیا
 رگا ابآ : دوب ميهاوخت ٌشخلپ راظتلا رد

 یلابرس دنتساوخیم مه مدرم و نوب زیولن

 ؟. دمآیم دوجوب كنهرف و رنه هب امان
 و هدرستسگ سالک نویزیولت ایآ

 مدرم تساوخ نیاده و شژومآ یارب یداژآ
 ,٩ تسیل

 بوخج» هداس موهنم رد ملیف ایآ و

 سک رب ناهدفرح ۰ یقرح امنخ هکتنآ
 .٩ نعاب هتخاد هنا رکنشور

 ؛ هاگرایسب نئفت هک اجنآ زا ایا

 ؛لایرس تسا یرکف راک ره « اجپ یمادقا
 هشبدناو مرف رد یللفت اب «سوباتخا»
 هک یلاه تیصخع ۰ ادنبا رد دمآ دوجو
 یلاهوگلا دادرک م راک لابرح نبا یارب

 هدندادیم هلارا یناریا رتط شیامن زا بوخ
 راک عون نآ

 ادب

 ر رعا نیا . دون هماع هجو دروم روت

 یا ادهنکن و یتسود هلیلما و یک ریز باسحب
 کف زا ربا یعادنجا رابجا اب یزادرپ هنکن و
 ۱ راشرس ۰ اهشامل خیرات ۰ ميراذگب مه

 .تلآ باترب

 یسلوا رد هسک هنوگنابه «داص»

 ییوخ رازگر اک دو مداد ناثن + اهشیابن

 د شفحط هطقن اما تسا یژادرب رنط یارب
 اک هعیل هراوعه ار رما نیا ههگتسلآ
 دزاسیم اهر ناسآ

 یویانتخا رد « یکیزلب» ؛ تیصخش
 لا دنیم ءارجا دایم دوخ هلیسو

 ۰ تساه تیصخش مه یلک
 یوسگلا ثاب تسبابیم «یکیزل»

  7هحفص ٩ -

 یدصقا « سوپاتخا »
 یحب ره لانرس تاد هن . تسن وتیمآ : لاب رس كد هن تسنا هنیم#

 هنا رکفنش ور

 یداقتنا تبیمها اب همان رب تاأد هکلن

 ... اما دشاب

 یمهس ام یشیامن یاه راک خی رات رد ء یثاوقن و دایص

 ..دن راد یسررب لباقو توافتم یئاهبتساک و شزرا اب

 یرکفشورهب رهالعن ؛ یزادرب یفل زا لماک
 نآ اب و . دشاب يلاريا یشنم لداعت مدع و
 ؛ میراد داد وا زا ام ه دمآ رد شیپ

 دون ینوخ یوگلا ۰ !ودب
 هسباقم نییه مه اهتصخثش رباس

 یور : راک زاغآ رد ناتساد بیکر ت ۷ و

 هتشآ شوخ ساح و هدرتسگ یعوضوم
 سکس یاههیام هب : ییاپ تس ابا . دندوب

 دو یتلآ یاهمانزور یاهکوچ و هبالع و

 زا « شایعقاو ریس زا ار «سوبانخا» هک
 یرارد تدم ات تسلاوتیم نآ رد هک یهار

 رود ۰ دئاب شبوخ هعماج یوگخس و دبابب
 هرک

 دلوجو لزه و داعتنا و رنلطع بیک رن

 یاهتبصخش و هداتفااب شیپ اهک وج « سوباتخا »رد

 و یهج ون یب , اتناماس ریظن « یعرف درا و هزان

 دناسریم ار همان رب هدننک هیپت یریگ ناسآ

 امیس هراس - ۱۵6 ءرامش

 هژات یاهتیصخت و هداتفا اپ شیپ یاه
 ی - یلارهت مئاخ ریظن - یعرف دراو
 ار همانرب هدننک هیهت یریگ ناسآ و یهجوت
 فصم طاقت زا یرادربهره ۰ دناسریم

 داتسا لثم - هتسجرا صاوخ نودب یمدرم
 «فاک رتسم» لثم یتیصخث هلودلاقداص

 یروآهرهل حل و دشر تلاوتیم هک ار
 هاگآ هدننک اشامت دامتعا زا , دشاب هنشاد

 . درک رود
 زی رگاب هک دو نآ راک دیهمت رگا

 ماوق « یعرف تاعوضوم هب یعرف یاج
 هسما رب یلصا یاههاگ رظن هب یریثا و
 دوبنیفوم لمع رد دیهمت نا ؛ دشخب

 ماست همین راک « سوپاتخا»

 دود نآ رد هک یراک تنا «دایص»

 یاصق رگا و تی صخشم يدج و یخوش
 ماجناب هعف نیا ۰ هدو ودنبا شزیمآ رد

 تسا هدیسرن

 رب هک یسک ناوصب «دایص» ایا
 مه : دراذگیم تئگنا هعماج یاهیتساک
 یرادرتهره اهینساک زا هاگ هک تسا یسک

 فالتا هب ؛ لمع رد یگناگود نیا و دنکیم
 . دویم رجم شدوخ یرکف یورین و تفو

 یسلامش و دصق اب«سوباتخا»
 لایرس كبهن ؛ تسنا و تیم «هنا رکفشور»

 یداقتنا تیمها اب همان رب كي هکلب  یحبرفت

 یاجب دناوتیمن یرکتشور یادا اما دشاب
 یگدوهبب هب هراشا ؛ دوخ هتفریذپ نآ یافیا
 رد فسبرظ یاهنکک رهن یاهبث هکحس و

 ارس هتسنادن ار ایفلا هک تسا هعماج دیقنن

 نیسبا راوچ رد اما
 اهلاروتسر ندز غیت طب و حرع « هکن

 نخ و لمعتس یخوخ

 ۰ تسا هتفر «تمنا

 , هبوناژ بش رد

 5 تسیا همان زور

 یلامز هلصاف هک یدوجواب :واجنیبا رت
 «نوللپان ناچ یلاد» لایرس ات یدانز اتبسل

 زنط شزرا رد یاهتکنهب دیاب ۰ میزاد
 . منک هراشا یشیامن یزادرپ

 ۱ هثیمه ۲ طنارش هکنیا هب ناعذااپ

 دراذ یتیمها اب شقن یرنه راک شیادیپ رد
 طنارش نیا داجبا و باختنا هک ءاگ یلو

 یزاپتا هلئسم نيا « تسا هدنزاس رایتخا ردآ

 وا یرایشوه و یناد راک رد دوب دهاوخا

 زاک شزرا زا اجنیا رد رگا تساجب و
 لمعب یحب «یلاوقت»و« دایص» تیقوم

 . دیایل

 هاع یشیامل یاهراک خیرات رد ودنیا

 توافتم یئاهیتساک و شزراابیمهس كبره
 و یوک تخب اما « دنراد یسررب لباق و

 رت ۰ مکحم یراک ندکفا یب رد شا
 یلاوقت بلاج زا «دارگشزپ» هنشون باخننا

 . تسا هیوه الماک

 ناربش و هدننک لوغشم یرثا دوخ بانک

 ملیف هک تسیئاه تفارظ زا رادروخرب و
 3 دهاوخ نآ نوهرم ار دوخ تیقفوم

 هسک تب 2

 ۲۵ هحنص رد هیقپ



#۶۱ ۱)) 

 یلاعسک یلغ ینادرگر اک هب «؛یسد

 ۴۳ لات رد ویدوسآ نیا لوصحم نیتخن

 یسو وراس ییمر رد هک یلاسک یتیا

 نتخاب اب تشاد یلاهسفوم ینادرگراک و
 دوجو ینح . دنکیم طوف- هرایکی ملیف نیا
 یراک دیاویم مه ملیف دسب مدرم یهژوس

 یف را زا ملیف , درس شب

 ثاب راب كبراناههحص. دراد یسجع یدبربع

۱ 

 فا ون

 مه شکلد دوجحو . تسا شور شور اب

 دودح زا شیدملیف و , درسمن شیپ زا يراک

 دروآیمل ماود هدرپ رب بش ۱
 ویدوتسا هک هواک ساع لا نیرد

 نینچ ریدقت» ملیف هدروآ دوجون |, هواک
 ناد رگ راک وتسبراسهکد نکسم هه رع ار«دون

 زا صحخ یا تسا «ینالک لآورت : نآ

 مس ۲ سنرود یولج خاک هدوس

 هح میلی ت هد تشاد مان - لا 4

 یقیفوت تنا ون مه ملیف نیا . دوب و

 ۷ اهن و دروآ

 یخبرات یاهملیف لاس
 شرادذگنابن هک «ملیفی هدوسا

 5 دو شترا رسفا «درب بث دیحم

 یاهتسلاعف «هلجلد سو رع»# میلیق شحاس ۳۳

 دنا گریم مورد
 . دود یتتاتمهی

 سوط نسهاش» ملف هس

 دش ملبتس زاد

 ااب 1 1 ۱

 یهلیفدبآ تسدن هچنآ « ن َت فدح

 سو رخ وه هسکش تم هک

 سرب ملیفهب_یخب

 یی هدسا

 كب رههک دون ن یشوم ف 

 « 1! یراد صلیف اههحس

 ناروم« هلاد : یما ره قاسم : ملش

 یدورفج : تفآ , هناو تب

 اندنا وخیم ار ملیف یهنا رت ۱۷ دواد !

 « هلحد سو رع » ملیف یهیهن

 ...دیشک لوط لاسود

 هیت روما مامت «یبمغ الک » ملفنتخاس یارب «یمشعر الا

 ص ازاد ما زاد زر زاک چینسوفدحد ماه( یاهبت ربا یی نتنولاب هعدوب یدارفاهنخ

 !.. وروتنوم « رادرب
 .دزاسانشآ بوخ یامنیس اب ار مدرم تشاد یعم

 یوخیاهب زاب نایچک دق و میهید نسهم
 ؛یلاتساد نامتخاس رظن زا . دندومس هلارا

 دروخیم مثچب نآ رد جیار یاهضم رک
 هل یلالگ راک هب ۰ دن یزادریملیف ابا

 تشادب تسفوم نیا

 شیب هک نابزازآژرس

 رب یملیف درکبم راک ملف اناند وید رس

  تا هفردابرب مانا عولط ونوس

 ب كن امموحرم
 ؛ دوس دلاها و ملف راد سلف .دندون نآ

 مه شیپلا دچ نمه ان رادریملیف نيا»

 حون یتشک .درکیملابند ار یرادریعلیف راک
 هسیمر نرد وا یاهراک نیرخآ زا و

 امنسرد بش ۲۰ طقف ملیف نیا ۰ . دو

 شامن كراب

 هجوت دروم فریم نامگ هک یملف

 موحرم. تشاد ما «یلعلفن» دریگ رارف مدرم
 تشادیزاب ملیف رد بوجب نداهک یرکش

 «یلعلقن»۷ . دوب ملیف رگید رگیزاب مه قدصم
 هنخاس یگنر و یرتعیلیم ۱ یقب رب

 نا رهت رد ینیقفوم راظظننا فالح را دو هدخ

 ماود هدربرب بش ۳۰ طقف و . درکن بک
 یسوخ شورف اهناسرهش رد ابا . دروآ
 . دوعل

 تسسکش زا سپ « ینالپگ لآورت»
 رد ار دوخ ینعن ملف « دون نینچ رییدقت»

 دو هدر

 دش هداد

۳ 

 رگیزاب نیورپ - نایرازآ

 - 13 هحفص

 - ینامرهق» یناهملفندش هتخاس زاعغآ رس «

 ناخ دبحم اغآ» ۰ «ن رها رد ۸

 یحب رات

 سورع « یقرت ب یضراب یهسباننورد

 اجم .یناوا رفب نآ ی اس ی دح

 یعفر یاهحص یتصرف ره رد ال تشاذگب

 ملف . مطاخ نه دناجگن (:) یفرغ

 تابان اب و اج صقر یاهانحم

 و دزیم قود یو تدش ملیف یاهروگد

 اب شیپ یهجوت , نآ لادج یاههحس

 هچوتبلج هچلآ . دو هدش هتحاد رب هدانف

 دف زا هک دوب ملیف یاهژاک ور دوس

 تشا دیماومدخب ار یاهدنی رهیرگیشان

 ون رد زور 45 هلحن سورغ « لاح نيا اب
 دش هئاد شیادن انابد و سراپ یامسس

 جراخم تناون هچوچیهب نآ دمآ رد هتل
 بیو : .دنک یفال ار ملیف دابز اتسن

 هدش نآ یهیهآ فرص لاسود هبكبد رز هکنآ

 دو
 مان یاهزا یوبدوسا لا س

 اب وکار روش تشون رس ۷ ملسف ؛ ابن ناپج

 ویدوسانیا صوصخم اهن هک درک هسرع !
 یلا ورشسح «قافتاهب رایتخب .دیشج ,دون

 مسسلیف نیا . تشاد هقبا رتات ر

 بش دنچ اهن هک دروآ دیدپ ار توافت ی

 ریاقتآ *.,, تشونرس» , دروآ ماود هدرپ ر
 یرمسکذ عناس رب رد هک تسا هتخاشان

 لا نیسرد .تسا هدماین نایمب نآ زا

 ش اهلی قو اب هک یلالط رصع ویدوتسا

 دو هدروآ مهارف یربنع یلاب یهناوتشب
 انس رف را زاب هب ار دوخ لوصحم نسموس

 هشاگن ار شاهماملف یرکف یدلا رعب هک

 «یسلاودرک» ردارب ینیما نیما و دو

 ملیف نیا . تشاد هدهه ار شایناد رگ راک

 یرگشتموحرم , دعآ هدربهب ؛ا رنوسلسس» ماناب
 « نام زتآ رد مادنا یلابب زر نام رهق«پسا زاماه و

 نا وتیمنا رجب , دتشاد یزا « رنویلیم» رد

 دوبل ملیفننا ردیرکفت روضح رگا هک تنگ

 یوسدوسا یيارب یشحاف تسکش رنوبلسم
 دسآیم باسن یلالع رصع ییسان هرات

 یرگفت یاریگ و مرگ یرزاب
 7 ساوه یک هک تاد ما ره

 راد یسرغ باعب هچ ملیف

 من سس .ناچ

 و «عیدب سه»« نآ راد سلف

 ایسآ . دون «مزاغم لالج» شادنک یون
 مسلیف دون«یفتع رالاس» شا یسوم+ ۶ ملیف
 مان *یمیغ )۰ هک دونهسرع یرگید

 ی رتتسلیم ٩ بس یگنر یاب ران و تشاد

 زاصخخ يا هعنآ لیدب
 تسلاوتا تشاد يدام .دصف اف رس ملیف نتخاس

 هکتیا هلنج زا . دروآ تس یقیفو

 هصخش نوخ !رییلسش یاهراک مادن درگیف یعع

 ؛ناد رگ راک ؛ هدسی و هچیتن رد , دهن ماجنا

 ۳۱ هحنس رد هش

 هوب بد هتخاس

 اس هراتس م ۱۵۵ هرابش



 فو رصد زاسلیف نتلآ ترباد 8

 لافستنا ملیف یهیهن ه اهندم ۰ یلاکبرمآ
 یزاسلیف راک رد . شپ یدچ زا , تناد

 و تا هدروآ یور زیل یگدتک هیهن 4
 ود نین هک تسا هدش ثعا ؛ رمآ نیمه | رهاظ
 . .دنتید هلصاف و رسا میلیف

 ماسن اب سنلآ ملیف نرخآ , كابب

 هوالع یو هک تنشیمنیدامآ هرم
 سن !ر دآ یوبراس ملف ددرک هیهن رب

 یدنوگ رب اب , ملیف ناتلد . تس هحو

 نز ود ؛ تسا نز هب یاهدروخ رب و اور

 و _ه

 هن ات دننفايم هار 4 ی لزگت ز

 . رز و ی تر ام
 رد : موس نز . دنکی سم هراجا ینامنراپآ

 | كب وا . دوتیم اهنآ یگدنز دراو اچبا
 یاهبرجت بس اهنآ دروخرب و تسا دهه

 ریسه همه یارب ار ناخیگدنز

 ۷ ح

 دوشیم

 اه

 یحلهع هب , نز هب شن یارحا

 .تسا لور سیناجولاوودلخ ههلاپمایسیس
 دسلارج و تسا رشورثلاچ نآ را

 تسا هضشخاس نتم یفیسوم شبا رب

 ] «رتخد ظفاح ادخ»

 مار تربرح ملیف نیرخآ 8

 «یلآ دنبند رگ "

 رارگلب یهیهت تسد رغ ملی 8 ۲
 دراد ماس . دنارذگ یمار شیرادربملیف یلحارم 1 ۳ و نچ را ۹

 دراسسن ولا قاعتا هب رسر با اس یلیع

 ر- شنارگی  هع ۰ چ ۳ اجر شاکی

 دنتسه ول وک تف دس و راح ۳ ۳ ۱ 3 دتته زگنیماک نیلوک و نوسایلیر
 ِءا  4 یرو هتشون نومیس لینار همان

 یاس ٍ یمهیهت رثزاو ناردارب یناپمک یاری |
ِ* 

 امتس هرات - ۱۹۵ هرامش ۱٩" هحفص

 رگیزاب كرم زا

 « «ونپتلاو فلودار
 سرب « وا زا رثانم هنبلا و توافتم یریوصت
 یسلرنسک .دریگيم تاج امنیس یمدرب

 ار«ونیتنلاو» هک یسیلگنا روهنم راسلیف

 سپ لا هاحب 8

 » تماص یام در و

 یلاهبلا رگعقاوزلادج « هدرک شیامن یمدامآ

 كيدزن راو یفارگ وب ینلاح هب ار نآ هک
 لسار ساخ یاهرظن هلعقن یواح ؛ دنکیم
 یاهداس هاگن الم هاگن نیا ه زین

 زین نیا زا شیپ هکناچمه دوب دهاوخن

 هاگن ۰ یصخخ ره و هلتسم ره هب وا هاگن
 تساهدوبن یاهداس

 هب نا رلابكی اروبتلا هفل هدار شقن

 ویرون فلوت ر» مان

 رهاظ یملبف رد وا هک تسیراد یلوا را

 و تسا هدرک یزاب

 هب : داتفه یههد رف . دلار ثكيزوم

 هتفرگ رارق نا رگامنیب یهجوت دروم تدخ
 ناناوج شیارگ : رسخا یاهلاب رد . تل

 نارگ امنیس هک تسا هدش بس لار كيزوم هب

 دوش فولعم یوس نآ هب ناخ هجوت ربن

 یاصفدب هجوت اب ینانادرگر اک نابم رد

 «لسا رنک » ؛ .دناهنخاسیل اهملیف لار كبزوم

 ملیف . دراد هبق زارت صخشم یا رهچ

 شرگید ملیف نستچیه و «یمان» وا فورعم

 رجار» ملف ودره رگیزاب هک «ایناموتسیل»
 یفیسوم صخاش یاههرهچ زا یکی «یرتلاد

 سوم زا لسار : یمود رد و دوب لار
 سنک .دو هنفرگددم «رتگاو» و «تسیل»

 ملیف ود زین ملیف ود نیا را شیپ « لسار

 (نانادیقیسوم یگدنز و) یقیسوم زا مهلم
 «یغیسوم نامشاع» دو هحاس

 بیگ نز لات رد « ناریا رد

 تسا هد

 سلف لثسم

 *نساعر وف رب تشاد رظن دم ار كل

 تک رس اپ یملیق
 * رنیار یزیا دش هتخاشار فورعم
 نسنط دلار كف 5

 اس « دنامیم همه زاوآ» . دوب زادنا

 هک یملیف « نیلبزنل» فورعم هورگ تک رخ

 شیرخآو دشهتخاساهلس هورگ تکرش
9 ۱ 

 یاهرانس»,دمآ ناهج یاهامنیس یحدرب و هک

 رگاجكيم

 تكبروم رسان رس

 دو « دوشیم دلوتم

 نمه رد یرگید ملیف
 ۰ نآ رد هک ۲

 رد تک رش «دیولف كنيب» هورگ
 دولآم هو یاضف یمدننک ی <

 هتسسم

 تسا ندش هنخاس لاح

 رو رس

 تب ابورگ یاههتخاب

 نیت دب رف ما دوم »
 «نسسیکد یرف مایلبو» یهزات ملیف

 بنجو یوسنارف طابترا یاهعلیف نادرگر اک
 وزولک سرتدزع یزاسزاب تقیقحرد : ریگ

 سلمارب زین ملیف نیا یوبراس اریز تسا
 نولاو» . تسا هدش هتشون سرت دزم باتک

 نیکد برف یمزا ملیف یویراس هک * نیرگ

 هسسچرگ « هتشو «رگوداج» ما اب !

 اما تسا هداد اهرجاع رد یلاهبنوگر گد

 فلب رد یاهدع : تسا نامه ؛ یلصا طخ

 اهآ تاج هک دنوخیم رانفرگ بادر

 راهچ و دراد هرجحنم دا وب داسر « مگسب

 ندناسر روماع ؛ توانم یوخ و یخ هر

 هدنوخ

 , هتس



 . ناریسا یار بد رغ تداوح

 «نیبت نی وک نس » نادنز

 هک تسا دقنعم رمارک یلناسا 8

 هنرک حرم «ونیمود یمدعاق» رد هچنآ
 یارب هک تا هئداح نیرت توافتم ؛ تسا

 تسا هداد خر این رفیلاک

 رذ بیجع ثداوح هب ؛ رمارک ملیف نرخآ
 یناریسا . دزادربیم ینادنز دنچ یعراب

 یصحع رد ار ناثرمع زا یداهر یاهلاس

 , دنابینارتگ

 یساسا رب«یدنک مادآ » ریلویویراس
 اریز تسا هتشون شدوخ را یشورفرب لوء

 تدنادرگر ب یارب شاانک رد ی زجیتا ریپغت
 او رم ۰ تا رییفتن وا و هداد ملف هب

 رمارک اریز تسا ثداوح عوقو لحب هب
 نادنز رد ار «ویمود یحدعاق» تساوخیم
 دنک یرادربلیف «نتییلوکنس* فورعم

 ملیف لوا رادرملیف پمک نئوک درف
 هارهاخ زا یکی رد یاهحص طض ماگنه هب

 نویماک كي اب دروخرب رد , وکیرکم یاه

 یارتارولرال تئرا « رمارک و دید بیسآ
 نا رگیزاد . دناوخارف « راک ندرب ن

 نادئز تاینادن

 ایاب هب

 هراچبر؛ یلور یکیم ؛ مکاه نسج : ملبف هماملیف هک دوش نمطم تساوخیم رمارک
 گالاو یالباو نگر سیدنک ۰ كرامنیو . ته باتک یاهیگ ریو مامت یاراد زین

 دته هدوزبن نویزیولت رگیزاب هک یدنک ملدآ

11 ۲ 

 5 ات ۵ ۵ 5 ۵ 5 6 ۵ ۵ ۵ ۸

 بس نویربولت نیانگ روب
 ن > ار یرتس و هبناچ هبه تیلاعف

 یناوارف قاپتنا هک ول . تسا هدرع راغآ
 را نوب بولت ون تدنام یارب

 یارسس ملیف دنچ هشذگ لا- ؛ ددهديم
 تار 2 و

 .وورآ ۰ نانلگنا « اداناک رد

 اچ فیس ایزو تحاد رب سنوت
 درک هرادا ار «لیه كم ناولسب یوش

 هب ینویزیول مارد كي رد یزاب | ریخا
 تسا هدرب ناباپ ه ار « شتآ» مان

 زا ۰ تدم نیا رد نیاگرو هتیلا

 شن یدچ و تسا هدون لفاغ زی اس

 سیووناکس ابسکپماسملیفنیرخآ رد یزاب
 یسلاو نوسرفوسپسرک سیرک قاقتا هب !ر
 دناسر نایاپ هن وا رگ كم

 یزاب ۰ یگز ات هب نیاگر و تنرا

 . تل هدرک زاغآ ار هزانلا رسم كي ره

 نات دوح

 ام

 روهشمرگیزاب نیاگر وتنرا 8
 و هدروآ یور نویزیولت هب تساهندم . امیس

۳ 

 كرا و زورکلاو لیناد گاو« ۱۳ رو

 سالاوام یلنت 8
 یئایماد «ظفاحیم» گ

 لنت ۳ ۳ح )۳۳۳۶ ۶۲ ۷۳ ۲ تل یاکدراوح
 هک ار ظفاعس . دنتسه وتیلرپیا اکیلجنآ

 3 یلخفاحادخ «لئوناما» هرخالاب

 تنوماراپ یناپمک یارب سیتت رالود یجیئول ۱ درک

 «نسادلوژ» راک نیرخآ

 فورسم زاسلیف نساد لود 8
 توکس یتدم زایپ ۰ یوسنارف

 ملیق ن تا هدز یاهزا رلیف نتخاب
 شسناکیزاپ و دراد مان «ادنربوایام» هد را ی

 دف تسرس ۰ هک رمأیلم

 یورو هب مه ۰ ت 1 ۰ ون طیاح - نم رخ

ِ ۳ 
 هدب ری ضوص هب ۱ رب .ت.سسقف وب تس صسب چیه ْع سس

 نیلوا رب « د هنیوگ دریگب سپ ار شایظفاح ادخ لئون اما ۰ من

 ملیف كي نم راتنک شیت ل مقن رگیزاب ۴ کی ,
 ناتن هک یطات اب و گ هتشذگ یاهملیفنوچمه , مل عج 1 وا ۳

 _ت ۱ ۱ " ک 5 ک تس سس 

 الا ؛ یو ناد « ین

 « دوهانال »هدرتسک تیلاعف "

 نوب زن ولت رد
 مسکچوک رهاوح : «دووانال» 8

 دراچبرابشاهلاسراهچ یگدنزهک دوو یلاتان

 راک اهزور نیا « دیماجنا قالط هب یلدمسا

 تسا هدرک زکرمتم نویزیولت رد ار شناه

 ثاغ رب ثاب اب یاهناغناع طناور , نام مه و

 حاودزا هب تس دیعت هک هدرک رارفرب

 دیاجتاپنابال ددحم

 ملیف اب ۱۹۷۱ لا رد هک دوونال

 عورش ار دوخ تیلاعف «دنایدنا اهساملا»
 هدیشک نویزیولت هب یتدم را یسب : درک
 تسک رش «سیلب بو لابرس رد و دش

 راک یرگید لایرح رد ؛ نآ زا یب . درک
 رد تکرش یارب یدادرارق ارسخا و درک

 تسا هدرک دنعم ینویزیولن ملی دچ

 # + تفای ها رولت و اس هب

 ار نابگ نیا ؛ شدبدج یاهبلیف اب هک دراد

 ۳ و

 .د ربنایمزا ؛ تسا شرهاوخ * یکم وا هک  شدنمرنهرهاوخمان زا هدافتسا اب هک دووانال

 1 نز سیلب قیوعت و یجنا قالط
 " « اعتفافم نیبح .هرخال ددیم ینکس :یمزام . ,نوتتکیم .یجنآ

 هیماحنا قالط هب و دخ اهنآ فالتخا نعاب لایرس ۷ ار نویریوط رد تیلاعف هک ابنی-
 ریکر م اهنآ هک نامز نامه لیبی یدنچ ۰ تس  یبلپ»

 هنف ولابرس طبس ردیاهتفحدنچ ,دندوبیلادج تفرگ قالع جا راکاب .ترب شرهوت

 وا« نونکید یگدوسآ اب كنيا اما دانا یجنآ هوخ « ار اهنآ قلم تلع

 .دهديم همادا ار لایوس نیا رد ی یاجب  ترب هک دنکیم هیحوت روط نیا

 شیاهتیل طعف منام و هدوب وا تروکسا ,رهرخ

 امنس هزاتس - ۱۹۵ درابش _._ - ۱۷ هحفص



 ... « دیما » نازاسملیف یامنیس رد یشواک» زاسملیف كد یهدن ورپ *

 ۱ دن زیم ار زیف ع ۰ هک نیدقتنم . تخاس نوگرگ

 رصبق 9 ... وصیف رد یرزاس«پبت ح ی 1 4 ۶ رم ۷

 یزاس«پبت» یا وتشبار شب اهمدآ یواکناور 1 یلایمیک رگا ی را ۳: 3 1

 . میدشیم هجاوم یوقیناهرتکاراک اب ؛ دومنیم اهنآ| ترک دور ب یناستا ۲ بار سم ... «پبت» ثكب یاهرادومن

 تو اه رح . هچ ۲3۶ 7 2

 هک ۳ یرعاع تشوه سهم یا ۹ ۰

 یرهاط تر دلم یهقژون موود زاوختف كم زا رتالاد یزج : تشون رصصهراب رد «مایب»یناود زیو رب

 یرحاطع یا شورار ام یامنیس هدنیآ ءا رک ی غا رچ . گر زب دبما كاب « میلقف
 9 ۲ ۳ > حج  ۳9 نخ 6

 «هبح نایم ارچ هکنیل طا و مع بس

 ی هچوتتیعقاوهب رتمک هرصیق»
 تام نا رب یرات یه سرب تا مارک سم نداد هواح مک رد و دندرک

 )و تا تین هد سس رد . ار ملیف یاهشزرا تشادک زن

 ابد بر زیاد یادش نسب هد طاق
 املیم هراس ۷۵۵ مرام _ - ۱۸ هحف حج



 ل

 دوام الا
 اوک اب ام یارب

 ددام رکید

 یولچ ژاو ریوصت
 دام نالپ كي دد تسا

 ثوگ نیاذژا نادرکرس
 لاح كسيدد و دوریم

 نتساد یطانبیب اتیب)
 ربا .ذا ۰ دربیمرسپ
 واجت هنحس اب یلادناخ

 وعاب هنحس نیا

 :افمدد ارعیل وا ها نآ
 شرکید الاح .دداذگیم
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 ِ ۳ تف 3 ۰ دید دوخ یر

 ۹ ناوج 4 تنماک رد وا و داوناح « دومن ی

 ه توص هعالک وا درک دشر

 یهقالع شزرو هب نوچ. وا اما 8 اغ ایه : ۰ ؟ اوارف

 دند رک یم یگدنز  .موصعب یاهرهچ : یرابعم ره اب «یلهتیما زا 8 یدوح ؛ درک یع راک هک یتقو اما

 و ازبل هچرگ. دنئاد یساسانیحور عنو . یگدنزرس و تنطیش هک یرگیراب . تا یاد

 یندعرب ؛ دنريم دابرف شاهمشچ و دنخبل رد ار هلدوک
 ی دار تیل

 یهرهخ ؛ شرددپلد كيزيف و یتاذ دادعتسا رطاخ هب هاو |

 . دنابیم لماکت كنبا و دش ماع یو 1

 ایئدهب سلجتآسول رد ۱۵45 سراع رد : ازیل ۱[

0 

۱ 
1 

 یدایز یهقالع هک رتاتت رد !
 < زیب شرداع و ردب هک تش داباب ( ۱ ر نیا ۳ ۱

 0۳9 یدوچ : و سو
 هب يرداع و ردپ نینچ اب : لوا یهههو مع

 .تسین نینچیه اما دوب راومه رایسب ازیل هار ی

 ی سس ۶ لا ۲ هک یماگنه ارسل یاپ
 یذوج شردام قاتتا4یملی ۹

 و "۶ یگلادتنه سس رد
 كروبون یالاپ رتات یهحعرب و

 . دیصفر : دناوخیم راوآ

 زا یکی وزج ۰ یگلا ۷ 7 ٍ
 یاهراتس و ۱٩ رد و دمآ رب یودا

 یقآ یارجت عاع بار دین

 تخت یربد ۰ دوبر هزمرق دیدهت : ارولظف » امن رو
 باسح» ملیف رد و دش زاغآ زین !زبل یلامیس یاهناضج

 ردوا .دش رهاظ ینیف تربلآ یسم سنت هب «یلراج یاه

 رب یلصا

 یرتالت یهزیاج هک دو
 زا مین

 شیاهب

 تکرش رطاخ هب !رب ۰
 رخیزاب نیرته راکسا یهدن رب * میفع ی هنخاف» سم ر /" گپ: ی مه اعنیس هدننراگ یدوج و یلهنیم تسین و یکهنز ۲
 قب ۳ چاه و هلبف ,ن  یازیل و دیئدپ مه زا , دوب هلا- جنپ ارلیل هک یقا ۱

 یرسرن لاشا نیهان ؛ تفاع اما . دن را
 و ِ رال هزان یر هاگچیه اما . داد هیادآا  رداب اب ار یگدن . ولوچوک

 ز فیسر تره مح ۳ شر
 2 ایم رج 0 یی ؟رمل و دن نایاب اش ربیم اروا اربز درکت عطق شردپ ار شات

 ون یا « .دش لا زار 5 ٍ یو سم تا 2 ۳۳ چ هل و شفن يارجا رطاخ  زاغآ نامه زا اپیرقت , یزوجو تسین و 8
 دوب تبهوم كي , ! 7 رناح سوه كي یهیابرب اییرقت ۰ اهنآهک ارز دو صعتق ۳   نیرته زاکما یی دا ی ِ ۳

 شرفام ترهش و ردب ره ه اکتا نوسدو هنسلا , ۹ سس سوت یار زیل نوچ یراک هرات یهراتس یا
 ریل رب ءولاع . دلدرک حاودرا . رنگد وز

 ناردام راک رد ول هارمه هب رب وا رتکچوک ردارل و

 تخسیهار زا تگ ر ز» مان ود دنزرف

 تساهد رک روبع

 درک دهاوخ تک ر ش « یلهنی تننیو» زا یملیف ردراب نلوا یا رب «یلهنیما زبل»

 نوچ ون وا

3 
 بس ۲۳ دحفص [7 ۹

 زا یاهریمآ«دووتسب تنیلک»
 .. زاق99 تنوشخ

 !هداوناخ لها و رادافویرهوش : دووبلاه نابریع لو

 ما هب»

 امنیس شخو موصعم یهرهچ ود 1

 | ۰ هراباک اب وا , دراذرب ماگ یاهلحرم سنج ان دوخ یاران

 رب دید ار ملیف هکر ه ارز درک تبا | هئع نیا

 لاکنزوم ملیف ننا رد
 دوویلاه يلالط نارود یاهلاکیروم دانز زایاهدنیآ اربث

 یلا ریگ ادص زا ازیل نردم یاهلاکیزوم و
 لات اب وا یاههحفص و اهترنک و تسا رادروخرب زین

 . دوخيم هجا وب ییایز

 جاودزا یلایلارتسا نلآرتیب اب ۱۹۲۷ لا رد!
 یدنچ وا . دیشک قالع هب ناخراک « دعب لا جنپ اما درک

 «روبنوج یلیه كح» مان 4 ملیف یددسک هیهت كي اب شب

 نام

 تشاذگ هحم ا زیل ناشخر د يا دعتسا

 زایا

 یلهیم دون

 سس یوتاب ر

 امنیس هراتس - ۵۵, یراع+



 ها عسل مش وخ دان ران .یم ۳ شهراجحا یهس

 هیکتهک ی زا دهاوخم نو

 شنسد هدارا نودب دک تک رح هیاد

 شتسد رابتخایب مه لوفاب وآ یم ولح

 هب هآدوخلن تم ود ,دربم ی
 جد درسو مرف ناتتگنا و دس ریمرگیدکب
 بجیم درع مرگ و ننح یاهتسد هب هک

 ی ثاپ !دنفایم هرراب شش ناهگ"

 و درذگیم شن رسان رس زا راگنا قرب
 میلسلو اهر تلاح رتخ دهدسم ناکن !روآ
 یرافتغهب لیمو اغ شدوجو یه .دزاد

 و .دنفایم مان داب هب نایک ایا .سا

 حج ناتگنا ورسن ماعن اب ۳ نکس یعب

 عوفو مرگ ياهنسد ایم زا

 بم یصوصخم .دنحیل د رم .نرزژ

 یسزپ
 ام وآ .تنوخ هس

 نان » اب تسا ریچ همه هجوم 4 لو

 .انکسم را رکن يوف سل

 دبوآ تشوح ! سانوخ مروافس

 سکس هرشرکف داب نون تح

 .دیوگسم تار انفینح ناو

 هنادیسن هیچ چیه هک دراد را رف یععو

 وم روم هب شندب هک .دنادیم ار یا العقف

 دروسم اسن زا شاهن نام و هدانفآ

 یمن و درس تذل رتخد منو زا لولاپ
 رتشیل ار وا شراتفر و تک رح + نکس
 اه ریگن داوخ + رساحم رد

 ۱۰ رتخ ؛نکیور شرکف دور بت
 هک .دنکسم ادا یروفع ار هلج نیا

 ۳ دراد اوعد و تاحرس راگنا
 ,دوربو رهار یاهنا فر تربق نابه اب
 اجنابه رد .دروحسن ناکن شیاج ,۱ لو

 زاب هرم

 - ۳۱ هحفص

 اس را یه

 نیتف را ابش مس

 ] مدرک لقق ار رد متفر «4

 بت هاگن ل

 سیم نوژ كنربثآ و تشرد یاهمشچ یو

 دیآیم شیب وا فرطب مارآ مارآ و دزود

 تدوصن اب و ولاب

 خ تذل اب ماوت تشحو راچد هک ن
 :دن زیم فرح میلست و ما

 ؟ نیتفر منرک لابخ نم

 دکس لغب ار نئوژ هبنرمکی لواب

 یاهل رب ار دوح مرگ و تنلک یاپل

 وحاو و حاح یاهلحل د یناهک ان
 تسا هدش تس شیاهاپ .دنامیم فیلکت#

 شو هدرک راودناوید ندزهب عورت شیلف
 دهن و دنکیم ربص یمک ...هداتفا هزرل هی

 ددکسترب نیمز یور از شهالک و فیک
 یاس هنان یو» رابتخای ار شاپ

 نوبن هینا دنچ .دراذگیم لوتاب .دمورم

 ر ولعن امهدنکد یک

 و دناسم یقا مه ی

 و دنکبم تکرح رتخد هدخ دیلک ناهد
 ربع وا ناه

 ناساهلهداتسبا زر کره هکس

 درب هدنزوس نابر

 توهن هچراپکب رتخد .دخ
 تساهتدم هک یقالعا یو .تسا هدش سوه و

 و درگ هدشن هاب ن ۲ دلاخ و د رگ

 سس تنش در شسوغآ رد ناهگان اد نئوژ لوئاپ
 ِِ حص ازت نوع اوج رد هک دنکیم سابحارتعه دریک

 درمدمورپل ندرگ فارلعا !ر تمواقم تردق وا یدنمو رین لیاقم

 دونه ش نر ۳ ۰.۰ 5 دزادن

 هدشنيد رم چیه نس زا لاحا رتحد

 سخت لوتاپ

 شور ۶ راک كورع

 دوح یاب

 اوتیسم هراخم ب ۱۵۸ هرامش



 ردنانشا ای رام

 «نئوژ»

 ناجیههب رتشی ار وا و دسریه شغامد هب 1 1 ۲

 دنکیم كیرحت و دروآيم

 نیلاب دوخ لفب زا اب وا درع

 و دنابا وخیم نیمز یور مارآ و دروآيم
 تخد مادنا سال یور زا هک رولعناه

 ر وا سال یاهدنکد ۰ دهدیم شزاوف

 اردرم یاهسد نئوژ ندب ترارح
 لوئاپ یاهتسد یدموریل و ۱ دنازوسیم
 دربیم یتس و توخر لاسصحب ار رتخد
 دنکس تکرح رتخد ندب یوردرم یاهل

 ناهد رد ارنآ دسریم هک شیاههیم ه« و

 و دنفایم پأت و جیپ هب رتخد .درگس

 هکد راد نانیمطا نئوژ .دههفیمن ریچ چه

 لاحمخاسگ و یوف درع نیا تسدزا توس
 هچ ریثات تحت دنادیمن مه شدوخ .تسا

 یلوناح هچ و .تسا هنفرگ رارق یاحا
 شتسدرابتخایب هک هدرک وداج نسچ ار و

 راولش و دربیم لوئاب یاهسال فرط ار
 تخسدرم هنننایع,دروآیم نورین وا یاپ زا
 و راشف اب ار رتخد .تسا هدخ هدبواک و

 .دچیپیم مهب ودره .دنابسچیم دوخا هفالع
 و تنس یاه هیس یور زا درب یاهسد
 سئاپ هب و دنکیم تکرح رتخد هسجرب
 ساسحا رتخن...وا ياهنار نایعب .دوربم
 دزوتوهخ و "۶ تدش زا ٩ دکسع

 ار درع یاهیل و دنزبم اپ و تس هناشان

 رخد یور درم .دریگیم دوخ یاهبل نایم
 نوژ .دناهت یکی ودره .دنکیم زارت
 یزیچ هک دکس یاها

 دوخدوجو یهبه اب درم راگنا و کیم 4

 شال هب ودره دکسم دون وا دور رد

 ار وا ندن «تخب

 ءاگآ دوخان ار شیاهاپ رتخد , دتاايم

 ۱ یلوگ .دننکیىن هاگن رگیدکب تروم

 تفس دنکیم لنق درم رمک تن

 ض یدرد .دراشفیم دوخب ناجیه

 ۸ هموموا اهر ۵۵۵۲۱ ۸و میعابه , و ۰ "<
 سم حو اهنکرح ویم بآ رسم

 یاهلو دوری سوفو تک را وهنا وب

 کیم

 ۸ اه ین س

 هم :دونیم ماراناشانت یاهس .دش

 مه یونهب فرح نون و تفاس

 وسم اشکمم زارد

 تب ناتعس مها تشب ما

 نیم

 ار شهالک هکنیآ سپ شو

 درادگیم شیاهوم یور حک هنسه

 فررطب مارآ م و دوشم حراخ

 و ددنیم رد لولاب ,دوربم یجورخ

 وسناسآ و دنفایم رآ ایت

 وسناسآ ابقاقتاهب ودره ال .انزسادصا ر رتحد

 هد هدیع حیجرت نوت یلو .دنورب

 هب مادکچیه ...دورب اهدلب ما

 .دشکس تلاجخ هدانفا

 نسیرته شیپ هفیفد
 ثاب هدرا

 واسا ناننایم هچن

 هدانچ هک نت ود ی

 دناهن رک میسقت مهاب !ر ناثتاماج

 دنوئیم ادج مه زا هناگیب ود لثم

 وس لو اپ ننلوژ و دوشیم روسای

 اههلپنیلاپ اما .دوریم نیئاپ اههلپ ءا
 وا ۱ ۰ لواپ و ولج زا نشو دن سه میهن

 مناحم۵# 06۳۵۵ ۳۳۵۵م و دنرذگم نابرد قاتا یولج دان
 ام« ازجاهو ۸یارواو «منجدمم ۳7 09 نان 4 9 :

 سم سس و هچ ی آب رم < تر
 ار شخبتنل هئداح و قاعنا نیا اب ۴

 داددعا وخ همادا هکننا اب دربمم رطاخ

 دنوشیم هچوک دراو ودره ینفو
 اهتآ نامشچ هلفحل دنچ یارب دیشروخ روت

 یریچ ره ناوژ فا رطارد ...تفرگیم مارس زا .درکیمن رکف رولعتبا وا نت هداد هیارک مجب هنبط» یولبات درم

 اعفاو .دومنیم ادصورس و دون تکرح رد  تدب یوب .دوبن ناهیشپ دوب هدرک هک یراک یوت هدرادیمرب رد یور زا ار «دوشیم
 .تسا ضیقن و دن ردفچ ایند نیا یاهراک و .درکیم ساسحا دوخ نترب زونه .دزادنايم نیمز یورو دنکیع هلاچم شتسد

 0 مهب .دنکیع ثکم ودره هینا دنچ یار رد شب تنل شمارآ

 یسجیگ تلاح یمک درب حوم شنورد دانورپم یلوس هب كبره دم و دنوشبم هربخ
 هناگیید مکب رایتخا رد ار دوخ نت تعرسدننک هاگن ناشرس بقع هب هکنآ نودب

 یمدیآ رهوخو دزمان شیبره دعبو نتشاذگ وشیم رود مه زا

 شبا رب «نتفگن وا هب یریچ و نتفر دوخ مود ل
 هسکسنا ان .دو یلاسرف تفاط و قاخ راک

 زاب دش ماد دوز یلیخ زیچ همه

 یاهنن رد هک دو نبا لثم شیپ هفیقد دنچ
 و توکس شاهمه .درکیم یگدنز یرگید

 دادزا ,یشطیحم رسارس الاح اما .دون تذل
 هدخ هتشاینا هدویب یوهایه و دابررف و

 و تاصر

 هموت» شدزمان ندید یار نلو

 تفر ولج و تفاکخ ار تیهج ماحد
 شندیداب «مول» ابآ هک دو رکف نیا یون

 ۱ ایا دادیمشاذع تیلوسم ننا راد ینیگس

 هاگسیا ! دو یضار شلف و حور مه
 ناتسود 3 دک دهاوخ وا تاریخ هجوم یو , دو غولخ هارازال » نابایخ نر نیرتد هتسباش هدو هداد یور هک یئداوح

 ۷۷۲ هحنس رد هیفن منآ هاگتسبا یوهاهرب و هدرک من نلا یارمس یگشحاف لثم یناوع .دو اهناوع

 هژاوآ رب زاسهلبف « یج ول ود رب ودزان وب » #

 «ردن انشاا رام» و «ودنا رب نول رام»

 هدرک قاخازریخا نایلاس ملیف نیرت وهایهرپ ۱

 ب ۲۵5 هحفص [] امتس هراتس بت ۱۵۵ هزامخ



 ناگ راتس «كلیناکیع» كاب یتقو

 ! دنکع تواْضق ار رنه میلاع

 1 مر اع

 وم دروف : شوگ وگ 8
 و یا رپ اه 8

 طاقبانیشام : نازو را

 ناتیل» : !رسخ 8
 رگنج بی : یلابطاط زیگنا روش 8

 یسپم

 ةح روتوم نیشاد ؛ كاسوام 8

 7 نلآ 8

 هعت نیشام : هگنز یلک

 ابرآ : یسیلا هناز رف

 هک هخرجو موم 8

 نا رفآ شون 8

 !نم یوسیاج هب كسورع : یاهعحح هچ

 نمریوس« یلامسم دوسرو نیرخآ 8
 مسلیف نادرگ راک «هناود دراچیر» « ار هدن رپ یلاشاقوف
 ۱۹۷۸ رسما ات ار نآ تسا رارف و دزا-,یم صحن یلط

 دنک شیامن یبمابآ

 دیان رگاشامن بلج رلعاخ هب هک .دبدج نرو

 یاههبح ؛ دنا رادروخب هنق رثیپ یکستکل را

 تسیناوج رگیزاب . نمربوس شن رگیزان , .تسا .یلایس

 هدیشک یمادنا و .دنلب قدق یا راد هک * ونر رفوسپ رک » مان «

 هب . دنراد نهذ رد نارگ اغامل هک تسا ینمریوم یمدنیز
 : دون هفرگ دباب یتخرد ریواصت هک اجنآ « راورب ماگم

 سیم هانوک یزاورب ۰ مواقم و ۵0 ی یهو
 كمورسسع فلپ زا رتاد ؛ رود ریواع یا م اما دنک
 هدافتسا تسا هدش هتخاس ریو کش هب 4 تاچ وک

 نیج و ودنارب نولرام + ملی نیا رگید نا رگیرا . دن ي
 دتهسکاه

 امتیس هراتس ت ۱۵۵ هرانش تم ۳۱ هحفص []

 ات

 یرور

 هما

 ةتود نیا

 رب وص ود

 ار رولبت تباژیلا هردخم الع نیک لکیام بانج « )
 ماجلا دصق ؛ یا هنافشاع تولخ رد و هتخادلاتخت

 یم هدرپ یور ار هحص نیا یتفو . دراد ینانجلآ

 دننکس یسنشع بسجع :هک ميشکسرن لد هل زا آ

 هک اجنآ ات ودنآ و تسی اچنآ یب

 انلطل ابا اما دک یزافشع رخرس یل دنناوبم دنها وخب

 تساهحص نابه نیا : هلب . دینک هاگن ره !ر یسلاب سکع

 هحلص تشپ زا یربوصت نیا هکنبا نآ و توانت یکدنا اب
 ناک راک , هحص یتم : نادرگ راک ؛ نا راد سلف

 و ی ته رفنود نیا یزاصشع یهحج رظطان

 هک دخ دنهاوخ هداد ناشن یناهدیف هنف یی و هد

 اموصخم . تل یحفراب راک امتیس هرات

 «دباشو دیاب هکنانچنآ زونه هک ثلاندیهیاهبلش دروم رد

 تساهتفرگن رارق یسررب دروم ناناهزیو ش

 ور نیا یرنح تاحفس رد -- ناهیک 8
 یارسم 5 ف لوت ۵۲ زا تسا ۲.7 دم

 ام یفاووت روغن هک دوش ارج ۹

 ».. دشاییم « تسا

 یرنه رگا دوب بوخ ردفچ : امنیس هراس 8
 توس دن شم و نابوت

 شیامئود نونکان دراگوف ل دوچ . همانزور یا
 هک «افاحادخ : مالس» و« اهنآ» 1

 وکتنگ ۳ ۰

 ِ یاهملیف اچ هک ی تل امق

 یهدننک باختنا تلیهرظن زا هک یناهملیف هتب وگیم ۰ 1 1 ۰ ِ ِ

 شی ابن  لباق یبازاف یئا نامزام و ثاچوک یاهنیم

 من رد .دش فهاوخ هدفد یاد ۰ دن و حب جت

 ملیف یهتفه ینار ما یاهناد

 هاست ی

 نادرگ راک نیمه . دومن ینادرگر اک یورسح ار یموف نسب

 تسا را رو رد ارجا هب مه ار درو (

 ؛ ملیف نیا و هتخاس تساهتدم ار «شاه - ل

 ار اهئز هکیدرم» وا هچ , تسن وفورتاونا رف یدعن ملف
 ناسکهراونشج هناور ار دوخ ملیف نیرخآ * تشاد تسود
 تسا «یفاحآ لا زیبا » ۰ رگبزاب نفآ مان نمض رد درک

 هتشاد یزاب مه یکسلالوب سور « رحاتس* منیف رد هت

 ۱., دنا ؟ یفایدآ لنا زيا هد ارچ الاح

 ٩ تسا هتساخ م شنرو 9 هک

 ن ون تحل سس ریحات ی زوح»

 دعا یلعم

 ِ اِ

 زا بسانمان

 یاغ ویصم

 یکس

 امنیس یا نحو

 رب اههحس ک

 ررایم دبدپ ار یسراف یاهلیف ب



 یزبراپ .م :همجرت
 رد نادیم قسع هک دوخیم هجیتن نینچ نیارباب

 یرتیلیع۱] یاهنییرود یور رب هک ی درادناتسا یاهیسع
 رستدودحم یرتعیلیم ۸ نیبرود یاهیسع زا دنرادرارق
 هداسفتسا یارب یتیدودحم هدیدب ننا رگید ترابع . تسا

 دنروپچماهنآ ینعی . تسا یرتمیلیم ۱؟یاهنییرودداگ دن
 رد اما .دنهدب جرخب یرتشیب تقد ندرک ساک و ف یور "

 توافتم ساک وف تارنا هک دنراد ار زابتما نیا اهنآ صوع

 هوتف هلت» ندرب راکباب هتبلا و دنروآ تسدب رتنانآار
 راسبتخا رد ناوتيم رتشیب دیکات اب یتح ار تارثا نیا

 نآ دهدیم شهاک ار نادپم قع هک یرگیدءار
 یرود باتفآ زا ميئاوتیمن رگا. مینکژابار مگارفایدهک تسا

 .درک هدافتسا رتلیف زا دیاب میس

 ویتکپسرب تارثا

 نیب . .دینک شوم+رف ار نناک و ف هلنحل كي یار
 یاهنحص و هدننفرگ «لگنادیاو» یسدع اب هک یاهحم

 .دراد دوجو یفالتخا تا هدندرگ یرادرملیف

 هتحص كب ویتکیسرب هک تنگ دنهاوخ ابش
 . تسیث طوبرم هدخ هدرب راکب یسدع ینوئاک هلصا هب

 عوضوم هلصاف ندرک لرتنک هلیسو اضرص وینکب
 . دیآیم دوجو نییرود ات

 «لگنا دیاوم اب هک دیئاب هشاد یربذاک رگا

 دنریگب «وفهت» اب ار رداک نامه دیهاوخب و دیا
 هوس اب رتکبدزن لوا تلاح رد نییرود هلصاف

 : میراد وبنگ رب عون ود یلک روطب ۰
 دساو» یسدعاب هاش هاب ویو 33

 دیآيم دوجو «لگنا
 وسنف هلن یسدع اب هک هدش كچوک وینکپمرب - ۳

 یس تساب عوسنومن تسل نییرون ندون رنپعخ
 یرسبخ یاه تاخ رد دناونیم یلاسآهب ونف هلن)

 كبدزت و رود رد نانکیزاب هک تکیرک هقباس هب طوب

 ( , دناخوپ راکب دنراد را رقا

 هنوگچملیفكپ رد اهیسدع نیا باختنا مینسن لاح

 یدرم زا «تاغ كئال مویدم» كب امش مینتک صرف

 .دبآ

 ار رداک مامت و دوش هدر

 رشف راعنآ رتم دچج , دیراد هانکشیم ار اههدن ربث ۷ هک

 هسکش یارسب تبون رد هدنک یرادقب بقع یهیم] رد

 كي زا هدافتسااب . تسا یژرفآ زا رب درم . تسا ندخ

 ناشن هدنامرف كب تبیه هب ار وا «لگنادباو» یسدع

 دبها وخیم الاح رگید هلحص دنچ نداد .ناشن زا دعب : .دیهد

 یسکتسخ ساحا مکمک نکش مزیه درم هک دیهد ناش

 یسدسع كيژا و دیرپپم بقعب ار نییرود نياربانب دکیم
 زوسنه رداسک رد وا تماقو دق دینکیم هدافتسا لامرن
 ۳ یب و رثگرزب الاح اهمدنک اما تسا یلبق هزادنا نادهب

 . .دنسریم رظن رت محر

 درسس تروصب و دینکیم عطق ار «تاث» زاب
 یم رترود یتح -- ار نییرود هعفد نیا اما دینرگیمرب
 اههدن زا یمیلفت هوک -- دینکیم هدافتسا وتف هلت زا و ددرب

 درع دهدبع ناشل هک تسا یا هطبارا و دسریع رظب

 یرصب یناعمنیا اب نیا ربانب . تسا هد هتسخ و رجاع
 مامت هک ت تک جاودان نوک لح او هدیا باث

 یسدع هسلیسو تاش كي اب دیناوتیم زین ار لاععا نیا

 تسسب بقب نییرون یجیردت نداد تکرح و «مور»
 ماجنا ار «نیا موز» لمع مکم ک نامز نامه رد و . دیروآ
 زاب یدبد اب هبرجت ناونعهبار راک نیا دیناوتیم .دیهد
 . دینک لمع

 دنکیم دایز ار قمع زاب هبواز یسدع هکسیاتلعب

 زا زاب هیواز یسدع . تسی بسانس « بآ زولک » یارب

 هلاسرت یربوصت تروص یاضععا رباس و هناچ - غامد
 هب ار دوخ یاههثیپ رنه دیهاوخیم رگا نیا ربانب . دهدیم

 «وف هلت» كيلب اهنآ زا دیهد ناثن تروص نیرتهب
 شوضخ نز هثیپرنه نآ تروصنآ رد دینک یرادریلیق
 زولکم ویدم رد . دسر دهاوخ رظن رتباذج و رت هفایق

 تسها ین و فاع الثم وا یاههلیس تا نکمع وا - بآ

 اس. تروص اب !ریز تسی یاهراچ لاحرهب اما دنکء ولح

 ۲۵ هویش هب هک ء یزاسملیف بلاطم هلسلس اب

 ۱۳ ک ه ر ار یزاسملیف . هدشهتش ون ناسآ

 باذج مادنا اب دخان هتشاد .دیای

 تک رح و ینوناک هلصاف _
 اسب هطبار رد مه ویتکیسرب و ینوناک هلصاف نبا

 ولعب , دریگ رارق هنحالع دروم دباب - عوضوم تک رح

 اپ اب س-نیبرودهبعونوم ندشكيدزنو رودتفگ دباب یلک

 كي یارب , دشاب رسترثوم دناوتیم «لگنادباو» یسدع
 مال « ساسکوسف » نتشادهگن تبا تسا نکمم عوضوم
 ,هانکيم رییخت اعیرس ساک و ف رگید یعوضوم یار ب اما دشابن
 تشادلوسعم دایزتقد دراوم هلوگنیا رد دباب نیا ربات

 نادیمرد هک یعوضوم اب اش یتقو رگبد فرط زا
 لاثب یارب) دینکیم «ناپ» تسا تکر ح رد امش دید

 تک رح اب تسا لآهدیا «وتفهلت» كب ( ینارلیبوتا هقباس

 یسنالولع یتفاس رد ار عوضوم دیلاوتیم بقعب نییرود
 تک ر حنودس تاعوضوم دروم رد و دیشاب هتخاد راک رد

 , دوب دهاوخ رن لوبق لباق بقع ای ولج هنیمز ریوصت زی
 هلیسوب ملیف رد یاهبرض تارثا زا یضعب لاح رهب

 یرتخد زا الثم . دناهدخ هتفربذپ یلک ینیئاوق یرارقرب
 یسدع اب تاشكنالكب دیهاوخیم دوریمسیرود فرظعبهک

 یشعرساب هک منيب ار وا یاهقاس دیاب . دبریگن «وتفلت»
 دناب رداک رد شاءژادلا اما دوریم نیئاب و الات یعیط

 تدیود لاح رد دیاب وا هک دشاب یاهزادنا نامهب الباک
 مجت ندپود لاجب رد :رتخد تسا نکمم دوش رهاظ عیرس
 هلاخ نداد ناشن زا دعب دنکیم رارفی [هناخ زا هک دنک

 تلاح زا رتخد هک دینک لقتنم یچائامن هب هرابود دیهاوخبم

 ردژاب و هنشگ رب یعیط تلاحب و تساهدمآ نوریب مسجت
 دسنچ ار رتخد ندیود راب نیا یارب تسا ندیود لاح
 دسیخرچ هب تسار هبواز هب دعب و .دیخاب هتشاد هلفحل
 . هان ناب وا اب و

 یلیش هب ندک كپدز اب رود روس نرود تکر ح
 شبا زفا ار نوکسو تعرس رثا هک «لگنادبا» و یسع اب
 ۲ یستشلگ - یزاوم تکرح ثي . تسا بسانع دهدیع

 اسا . تسا ربشوم ؛ونفلت كي اب اهمنآ فص یولج زا
 یتیاب نیبرون تکر ح هک تفگ دیاب اش یهاگآ یارب
 نبا رد دوش باتتچا یفاشا یاهشرپ زا ات دئاب تخاونکب

 ۱. مهد ناثت ار اههار زا یضعب ات ماهدرک یعن لصف
 هب رجت اب و دع هلارا یحطع روطب هنبلا هک یلاههار
 , دک .دهل وخ لماک نائدوخ یصخخ

 مشت ,لصف ناباپ

 ۹ زاسملیق ۲

 و یفارگ وملیف , یفارگ ویب
 ناراک دناتسد مامت تایص وصخ

 ...زورما ات زاغآ زا امنیس
 نونک ۷ زاغآ زا انیس ناراکردنا تس نرم نآ دا یا

 ریه ّ ٩ ثضهاوخ یفرعم ءابنلا فورح پیترت هب تیکت هل

 توپمک »مانب یفومیدمکهمانتیامن كي رد و یارب هنغ نيا زا یرایب هجرک . دش
 . درک یزاب وااپ« هدز خب مسزاودها اما . دنه اشآ دایز امش

 رد یزا زا دمب , ۷ لاس رود و یئامنیس نیقفحم یارب نازاسلین هعومجم

 ۱ لقادتم و دش ففوتم یزاکمه نپا ملیف دنچ یلماک و قیام مجرم امنیس هب نادنمقالع

 شلرا هب هرسپ + یوف یدا هاب «توبا» نآ , دشاب

 , تسویه
 (۱۸۹۸ - ۱۵۷4) توبادوب

 لوتمیسرجوپل ۰ كراپ یروسا رد
 دسلپآ یناک لسخاوس یکیدزت و اما دش

 س رتالت رد تکش اهلاس زا یپ دششرزب
 داد لیکش یرنه جوز «ولنساکول» اپ
 لماوع نیرتگرزب زا یکی ناونمب "تمرب

 . دش یفرمم هثیگ قنور و یرتشم بلج همالخ و ناگدننک هپهت - اهنادرک راک تسایبانک نازنع نازاسلیق ۰ ایا
 هک «رلتساک » فالخ رب «توپا»

 دوب مپ شیادس تئاد یژیر یلیغ یابس

 ] هپ یلاهت هب شال اهتدم زا یم
 ۱ ۳ یک اب ایا تدگ رب «ساکوسال»

 سه سس زابتوبا و درب

 ]| .: زا دنتراب وا مهم یاهیلین
 ۱ سس ۱۹6۱ ) یسوصخ یاهرالد

 [ اتآ یگدنز نامز - (۱۹44) عابتجا
 ۳ ولتساک و تربا (۱4۱)



 هلیف نایلاپ سرطپ بس ؟

 هنامننا خ بی مع

 9 ناتسزوخ لع سیما ۴

 تسامل ۳

 و نبخ رگا ایزوم هرابرد 

 ییزادرمم .نآهب تار نهضت

 ویشرآ رد ۲۵۳۵ زورونءرابش بس

 ت

 ازین دیس زیزورپ اب یدوزب س +
 . تشاد میها وخ هبحاسم

 و

 سس ؟۸ هحفص ۲)

 میتسه نات رگید یاههمان رظتنمدیس رامش یاههمان

 یتجنشروک : اهبناحو ناباآ 8
 : نایسناوآ ناطراو تب دلراخ هری رج زا

 لا رهت زا یناطلس دوبجم «

 ریعص ماه - رویاتس زا

 حوز ورسخ

 ینارهب دمحم
 سنا ره زا قدسیدههاس دوشم الاغ رع,۷

 زا ینارکش اضریلع - قدونجب امر دهجم

 دومجم ینارهن یسظاک دیجا بس هتا رم
 دیاتمراقم اجرسلع - نا رهن زا ءاوخد زنا

 درب هر ۵ ۲

 فدک یم ریخت فاتخ

 نلالح یمیغ یاهآ بس ب ی ۹ ۳۳11 ایآ

 ها ض 1۸ و
 علایق مراد تتسودوخت نمب هنارت

 درک مورش
 زاوپ ار هزمتسد نیرتثیپ - ۲

 انس هراس ۱۵4 هرامش

_ 

 همح

 ررثاللاتشحدبس یاقآ بس بد
 ۳0 ۳ تیررهش زا یلازرسم ساخ - ناهفصا را

 ۳ سیکلعا رفطاشن ساع - دهن رای ریاصردات

 ۱ دیار دو رگنل زا یلیعاهسا نسخ - یدجنیدهب

 ۹ باب تلوف رت زا لیاکس نامخر بس یاوجتفس ون

 نو ادخس زا ربش زا یئاطاط یلیک و رهجوس

 تا هاو 1 زر زا یدسح شساهچس یرفا شحب

 ۳ س لناب زا روکا نامز - باهد لبرم

 ی یناهحر ما رهخ

۳9 
 تیاوکفد هب ی ۳

 اع « دون و دع چ 

۰ 

 ۱ دن هلیلجح

 ین رهن یلع ياقآ - نارهت 8

 مانا ما دکچیهانسسم زاتسهلجیس ۱

 ی اههایف هشیپرنه سس ۲

 ( رم انک )دنشک یم هلحح مدارع 4 >هرت

 مشحو تس (ی دیو (یلناف اتر) ناگتشرف بش

 مت رم) بع ات 1

 (دیفع نستهب -- یاب
+ ۲ 

 مش رب ًاینص بس - رو

 هخ تیلاف رحاع هلی
 ۱ دن < مان اب و ,
 دفن یافیا ياح

 دمجب یاقآ ت یاس ۰
 ی رام

 دی!هتسا وخا منآ یانعم ه ۶اعهژاو



 هگنشق رهش و سدلگ : لاتسب رک یاهامنیس یراکمه اب

 امنیس ژل تراک ۵ - نارهت باتک - اهناتسرهش : زیاوج

 ینامنیس تاعالطا تاقناسم
 راک هی هک ناهجچ حرطم لاونس تفه هقباس نیا رد

 ۳ تقایل ناتن ,ص و تک رخ سس زیزع هدناوخ امن هک هد ۱ 1 ۱ ۳ ٍ ی 

 ایل تب یمومع تاعالطا دیناوتیم هقباس نیا رغ

 سم لوا هرباج هدنرپ مای سس 4 تک رشتهج دیهد شرورپ او هوخ یلامنیم
 ماسیف ین اوج «زاومنج نیموس راد لقادحهب حیحم باوج نیاد هقباس نیارب
 وح تسرد یاهباوج .ث -ا لاو ينپ

 نی رتهب هزیاح هدنیاپر مان - هدنرپ هعرق مکحپ و دییرنب ام یارب

 ۲ دنکش ویتسب یناد رگ راک دیوش

 ت زا یتلیف ما - ارتخد) یناربا ملیف نیلوا هس ٩

 هلطم مووعم هب مایف نیرتهبنآ وغ هب دش هیهت رونک مادک رد

 ساپ منش وننج نم ملیف یلسا روتکاراک مان - ؟
 ترنهسایب اج زاذگناپنب مان - ؟ یراهالاک یاه ۳

 ونک قامیس نادرک راک نیت مای -۳ 5 ۱۰

 مع تئپ ار یگلالهچ رس 9
 : تایر ناچیهاساهداهن

 اس ها" دلونم زیچ یب و ریقف یامداوناخ

 رسا شرسه و تسا ما بحاص نونکا

 تساسسم ارز ناگد نکه یون زا یکی

 هفاتا ار شما .دیتخاش ار یو هجناچ

 رسلاوج زا و دیسیون و را ملف چسب

 . دیدرگ .دنسرهت ام

 یاهدا وناخرد

سست
 سس سس 

 ر * تخرد یاه پا زولک « داب شزو ۰ 4 1

 شیاهراسک , تسوا یاه كيتكت زا ناراب دیسانشیمآ زواات

 یاهنیس یمیدق نانادهرگر اک هلمج زا #
 صعحات دزاید

 یتجر هب ندمآ را شیب و زاغآ رد یو

 هک تخا حوا هنتشاد ات هنیمز و یتایرحت
 : 5 رت ر رد دچ ۰

 وب ادنموربآ هیمت هجو زا شراک . درب هک تد ینیلپ یاجب یایدق از

۲ 1 ۲ 
 ادیب : ۱

 ازامنیسترسیاعلا و وخ هرفلا)زا رثات از وا یسمب رطاح ل

 مچ 0 لیاقت نیا ۷ ۹ ناضیع و ءرهلد قثاع ؛ دادیم (

 ماین ۰  ۱

 ۲ وا تخانت تخاس یاهملیف رج دیدن نکتسلدو

 دسپیونپ ام یارب هدوبن ینادرگراک هک هیاب زا ناسا لا دوهنم الماک

 دیدرگ دنمءرهب ام ئاوج زا و كاتنحو یئابق یارپ رو

  زوسرم یاهادم . راتگرا

 دنورپ رد و هدوب هاربعع ولت اب بلغ

 یاهملیف و فلتخم رود دنچ هب را یراک
۳ 

 یو ميزوخيم
 ءاح ملی و

 و

 رب« رت اشامن یسن لات

 و تنم هشذک را

 شاندیدن

 سهگابروق س ۵ هدش هداد لفیصو نشور

 دا س " یرایتخا لیا رد یاهفیاط

 -۷ادنناعالع زا ساسی ناهج # یملیف

 ابیرف تک رش اب زیواش سادع زا یملف

 تک رش اب دو یملیف ینانوب بیمناخ

 هس هنرکن دش ونه - ۸ نیلوک ینوتآ

 : یدومع
 لیولط طخ یاهملیف نادرگر اک - ۱

 ونک آ كچوک مان - ۳ نز تفع و یرتسکاح

 لیماف " ۳ تسا نم لاع نیهز نیا ملیف
 ونکآ لیماف - سحن ملاط ملیف هنیبرثه
 ۳ زا یملیف بس عاننرا -- 4 سش ملیف

 یرداق جربا تک رش اب ناریا سرت 3

 سس 5 تساچک - دوب یناریا ملیف نیلوا
 گیزابو تسبنن ملیف دامنه هراتس س نس اب

 ماسن - ۷ رس و اهسون نشام هماشیامن
 لاس دباستسو نآساد ملصف هراس كچوک

 الی تکرش اب دو یملیف من و +

 تاچ وک مان -- بسا تشپ یوم - 4 یناهات
 رهظنزا .دعب و مدناوح ردب یاهملتف "روکآ

 تاگشیپرنه زا یکیر كچوک ما ذس ۸۰ نحن
 زادوب يملیق...... ورپ هار - وبدار و امنیس
 یملیف - هدشهدر وخیسس,۱۱ برن یامنیس

 شش نونسر 4 ۱۳ روپاک جار تکر شاب

 ناوضس ۱۳ هاربرسو عیطمس دیلوجب یققا
 لادنکیزوس و نموین یراب تک رش اب یملیف

 زلراچ تکرغ اب یملیف - ۸ یلصاو درزب
 تسحرت ٩ سح ین وصع سس نوسو رو

 تسینرآلیمافس ۱۰ دودرم - كشجنگ نابز

 تک رش اب یعلیف س اگنت و بآ یاهعلیف
 -یشناپورا یاه تختناپ زا ٩۱ دبر رویلا
 تک رت اب یملیف س ٩۳ تسیناویح یادم

 نازوس تاچ وک مان یلوا - ۱۳ دراوبه

 +" رسپ صوجو دوویلاه یمیدق ,ساطهلک

 (ناهنس) یدنره یمیدن تزع : حارط

4 
 حس

 تاقباسهحفص ناگدنناوخ هجوت لباق

 تا رییفن سس شیپ هتعهرا 4

 بم فمد هام یا هتحم م ف

 ی یت انیاص و تفاپ یرگ

 ام یتامتیم تاعالطا دنا نیم هک هدش

 وج تا رییفل یا راک دنک تیوقت

 رظن نيآ زا مدومن رییفت زین تاقناس ةحفص

 قن وه تراک .نا رهن ناک دن ن یا و هک

1 

 ط شس لاتسپ رک ) یاهامنیس ف

 نا رایتخا تاتنف ره سپدلگ

 تهج و دوشیم مپدق هدن هننادگ هحفس
 بانک فلج يب نفی ره یتانس رهن ناگ

 باروج لاسرا ها رمه تسا

 توسج هد لطاب سمت لاپر ۲ هغبام ره



 انس

 اب رش دیوخ زادگناج هلو رد ارام

 س نادب واجیهطعم بس رو رنچ

 ۳ ناهیک مرتحب هدنناب و راگنربخ ینیسح یاقآ بانچ

 دیناد

 یردیح روس ثكب ره

 .نوماریب زا ادج شایعفاو لگش هب نآ هب
 تخامزاب ار یگدنز نیمه دشیم هک ینعب

 دشابتباور لکخ « هکنآیب

 ردشیامن نیا ۰ هنحص ییحارط زچب « یلک

 تسین رادروخرب یشررا زا , یحلعس چیه

 قسریب یهنفاینماوق یاهیزاب » دب یارجا

 یهجیتن؛ شیامن زا هک یلماوع نآ یهه و

 ی ی ی 0 ی

- 3 

 ی سس جی

 یر یو ۱۹۲۳۲ ۲ جوجه وصت

 , نا راجع ینلق رد:اتسس بوبجم رگبزاب دووتسباتلک

 ۱ : امنس رد طقف بشما همان رب

 یرپاک
 انیم یامیس

 .وو9وساتسلک

 » 4 ب ۸ هرانس «

 تسد زا شیامل رد « دنکیم ذخا زتهپ چیه لیدر و رسچ" ایس ی ۰
 «نکرب همانرب» كي دجنامهرد . تساهدش ل

 هل افلطب رتشبب هن تشاد شرواب ناوئیم هبدصرتم هلیمه ؛ ساخ یهعط
 مس تاناکما هک تسادوب یژپام 5

 رث ۰ رهش رتات یهمانر نیمون نا یحطس ابلاع تشادرپ ن یداع ْ
 *اسحرش هرولطچ تلاح » هارمه شامل وآمها ه ناب یرغ یگان ز رحاوظ ۱

 ا)یینادرگراک و هتشوت هب «ملاخ هودلگ» و مات سیا هک نآ هپ هچوت یب
 ٩ یاربیماتخ نسح تسا «حلخ لیعامسا» موهنم امور یلام نکمت هب هتیاو باس /
 3 رالات نیا رتانت لصا ترابم وشیمن لم اش 1 1

 گید ی س ( زا
 ۰ !رشیپ تش ة ع امشجا رگب ۵ ۲

 _س

3 

۱ 

۰ 
۱ 

0 + 

 س ۳ ۱

 صم رج _ک ۱
۱ 

۳ 

 ۹ هح نخ
 / نیوگیم ,نینچ یریسمرگراکهرابرد . نیمزرس رد هک رظ ِ
۱ 

 0 نم .نینچ ر ۱ ِ 0
 ۸ دساوخس یوسارف نادنمرنهرگا * ی هل زا حالط 1 ۳ ٍ
 ۱ رداق. دنروآ هحص یورن ار هماشبامل ن ۳۹ 0 آب ۳
 1 «دنک لصاح قیفوت نیا زا شیب دندوبن .يصاسسح ینخش لاتي یاتج 4
 ۱ هک فورعع ساش ناريا «بوپ» و صاخسسک اما و اهنوناپ ِ ۱
 ِ . تا هنگ نینچ زین درک توف | ریخا ارفآ اپ اعتف اهر ۹ ۱
 4 یرننیتاغالما شیامن نیا ندیداب یه و تایرشن_طعف ۳ 1

 6 تسدسب ناتروتک یرابه تمص هرابرد 2ل اح ِ ۹ رج رای
 ۱ نلا یارجا رطباخت یربسمرگ . تسا .دینع ۳ ۱ ما هداعلاقوف نم یاریهک یتاعالطا ۰ ماهدرو هم اح ۱
 4( ۰ رمهمایرآهاشهاخ روصح رد ۰ هماشبان ولاهپ هج 4
 7 هاشنهاخدارایم تسد زا اراسننا یلاع نادن  تاعبخ 1 هفطع ۵ 1« ۱
۱ 

 ۷ ۱ ۳ < ۰ د ۳
۱ 

 ادم رفتم ۱

 ٩ هک یلاهمماشیامل نرندورعع ۰ با مولع رم لا .هروخ ی ۱
 ۳ . نمیددمندزب ویو ۱ رز و ی ۲ 2 و ۲ ۲ : تلرشا , « نارود یط ,یربصرگ شش زا ی اس مافح ی قو ۱

 , 0 رنراو نارد ارب لوصحم ۰ یو نزنوا 1 يا گی ۱ 3 دمت  یسدرک ینادرک زاک و ارجا دوخیرتاث ۱
 ۰ ۰ سس

2 
۰ 1 

 7 یی لوپمآ وزب بشره و دو صیرع بس حج تواشف ۲۲۱۶ ۴ | نا یر م م یآ یا جا ماگه 4) «ناگتخابلد
 ف شقت ود رد) «یسودو» (تف بم هنحح هسسش تفایرد یا رقی خ و دشاب ۱ 

 ۳ ۱۳۳۰م و قضا 7 مگه 4 : و«یسود ف 5 ۰ 2 4تا و تا رظن ۱

 ۳۳و یا هلمج زا ی ریمرگ بولک لوئس «یریسرگ» هبداحنا یموعع  یلیل ؛ افلر و فسو با یسود رف 9 ٍٍِِت 7 ۱ 7 ۹
 هترک سی ب همنح ع رد و دونیم ناگشیبرمه رهوخ راکنحا , دووبلاه هراس ؛ نوجم و ی

 :2و يک 7 م عن 1
 ۶ سرب یگتیب رله ناس نه رد اتم دوخ رز رد و

 هیزاصنا سیلر بس یک بر د رعب راس ون و دوش باخت هیداحنا ناسکما و تسیکاضحو رفف و اب ۱ «ینلاح عبف و 1 ییمه ون یا«هتشدگن نهج
 هدیزگ حس نا# قرم ۲ : یاروغرد (هاعرهم ۸ هعنج) ۱۳۳۱ لا  .یسنخادرپ * لتع رد + دراد یلناق یشیابن

 هو ۲

 -. ۳۰ هحفص []

 ِ یا ها 4 هک الا یور هزارف و نایچک دف ۰ اله ؛ شدوخ به دنننا متفه رد تشر# یو ترفام تک رش ۷ شیپ اصن ۶ 1 « اب دی ااصت دودح هک «یتسرف ها 8 را النجزا دد رگیمیناعاخ انا
 و تک رش یارب یرفعج یلغ دبحس و 1 ده قافتابیو .دونیم م ۱ ۵ ین نشر .ناگشییره دن ورور تضفو ۷ و درو هحس

 ان و یموخ جیجم
 یسلسا اراک رد مه یسج یاهتلاص

 6۱۳۲۵ لا رد یو . دادیم ماجنا دوخ

 ناگشیپ ره یموع تاضح ابسلوا یار
 سید نواعع تمسا دوشم لیکشت رنات

 ته تاناختسا رق ب

 دوریم اجنآ هب تشر ناگشی 1 ره هتناع
 دره و دز

 امنس هراتس س ۱۹۵ هراعش

 ٩ ۵ و و رت
 یایعسا بلع ۱۳۳۲۲ لاسن

 تاسرنه هک یعفوم ۱۳۱۵۸ ناب یو

 هوح رم یا رد « ده می ۳

 * و هانکیم تک رع رصن رتکد
۳ 

 بم بوصنم یساش رثات هتشر .داتسا
 ره نیا رد لاس یاهلاع نان ۱ 9 لب هب

 دی تادرگ ان هتیج ددرگسم روغن
 کا يلوکسا ینلطعم یهلاییدلاریبص» زا

  سرک 1 9
 ۶ ته ۰ درمناوج سابع , نابریض

 سا مان هزر هان 2 ی
 یشتدمشم و یلا و مع



 هال » ملیف رادربادص« روتنوم « رادرملتق

 مولعم مه راک لصاح . دوب وا دوخ «یسیغ
 هک شزرا ی و لدتبم تباغب یملیق . تا
 یاج « ثدوب یلادتبا طرف زا شاهذاک وز
 درادگی منوگتنگ و تح

 ...راک رپ مهزاب ء یبیطخ زیورب
 همرع اپ ۴۳ لاس رد یبطخ

 دوخنآ زا ارراکر ب نادرگر اکناوع ملیفا
 هک تسوا یهتخاس نینسخن «هیک » : دزاسیم
 موحرمو ۰ نایدادو , یتشهب كشوه نآ رد
 هپام اب ملیف نیا . دتشاد يزاب یدسحم

 هک دوب هدش هنخادرپ ماقتنا و قشع یاه
 یفیفوت یکیکت و ینف رامشی صقاون لیئدب
 موکحم» يا راک نیمود . درواین تسدپ
 «لاتایروا »ویدوسا رد هک دوب «جاودزا هب
 یزابهلمج زا هدیخرب و هدیاه . تخادا رثآ

 یسک یاهیام ملیف نیا . دندوب ملیف نارگ
 راک رد هلجع تبسن هب اما , تشاد یدافتنا

 تسکش اب « ناتساد ندرک یدب مهرم و
 . دش وریور

 رد یاهصقاو ساسارب وا موم راک
 ماسیق» ملیف یبیطخ . دوب رصاعم جیرا
 نایدادو و یسحع هک تخاس ار «یروهتپ

 راک یاج ملیف نیا . دتشاد یزاب دآ رد

 نتسیرگن یحطس رثآ رد هک تئاد راپب
 و هداتفا اپ شیپ تدش یراک ۰ شاهشنزاب
 هسره نیا . دعآ رد پآ را شررا ی
 یاهدنکدوبا یاهتسکش یبطخ یارب + ملیف
 مکحتسمتیعف ومابیراسد زا رود هک اند
 روبجم وا هک اجنآ ان , دنشادزاب یلآ هدیاو
 . دنک رلنن دیدجت : ملیف نتخاس رد د

 یاهتسکش زا سپ مه « ملیفرتعع

 تخاس ار «دیعع یاهش# ملیف ء یلیق لررت

 نا رسگنزاب نایچ روکد ریجنر هکنعم هک

 شنادرگر اکو هدنک هیهت نائراش یدپم و
 یلامنیس راک كب هب انئلع ملیف ننآ . تون
 یراسک ظاحل ره زا و "تشادن تهاش

 هنوسیم شررا ین و تصعس

 ! تسکش دنچ و ملبتسراپ

 یلوصحم  «اسیس» ملیف زا رجب
 اشاعت شزرا نیرتمک و دو ملینسراپ .ا
 وسندوسا نیا یدعب یاهملف , تشادس
 ورسور تسکش ا۷ لیق یاهلام فالح رب مع
 , ده

 ینارگ راکب «راجاق ناخدمحم زاغآ»
 وسیدوسا یخیررات ملیف مشتحم هللاترشت
 راتفر« یگدنز هب ؛ نآ رد هک دوب ملمنسراپ
 نیآ ۰ دندوب هنخادرپ هاتداپ نیا یاهنوافش و

 رس هاشداپ نپا دوجو تیعقاو اب رک ملیف
 اننادرگراک و هدسیون . تشاد یراک زا
 فینخو راوخ رد تئاد ناکما هک اجنآ
 هتشاذگ مامت كس «ناخدمحم ا3آ» نیو

 رگا هاشداپ نیا مينادپم هکیلاح رد . نت
 همج زا تشاد یلاهتواقخ یساخ لیلدب
 رسسائرس رداما.تسا ناربا قیال ناهاشن#
 حراخ یمحریب و دنت قالخا رب اهنت + میل

 . دشیم هدز فرح وا هرادلآ

 رب هوالع « مشنحم هللا ترس *
 بیم یزاهانداپ نیا شقت رد « ینادرگر اک
 رسپ یاهیزاس هفايق اب درکیم یحس هک دومن
 یمرهچ نیا , مالک ذوفن زا هدافتسا و ته
 ب تالطحل ماعت ردامل دنک ریوصت ار یخیرات

 ,دادیمن ماچنا یراک , یرثات یزا كي زچ
 . تشادیرتاتت یتشادرب ملیف نیا ؛ لک رد
 هب افیقد نارگیزاب تک رح و نییرون توکس
 ارسچا رثان رد یتیامل هک تسنادیم نیا

 هنصاف كپ زا ارنآ نیبرود كي و دوشیم
 قداس+ مشتحم رب هولاع . .دنکیم دطپت نیعم
 «هلاژ» الع تک وخ و يلضف ریما ۰ یمارهب
 ؛راجاف ناخ دمحم ا6[» . دنتشاف یزاب نآ رد

 یلانگهار و دوب هدرپرب بش ۵ دودح
 یزاس یخیرات هپ  ملیفسراپ وبدونسا ات دخ
 ویدوسا يزایخيرات» . دروآ یور
 هعأدا مه شیپ لا دچ نیمه ات ملینسراپ
 ۰...وین وشیپءام » نانسرپ تب بورغ : تشاد

 نیا زا یوریپ هب «یسوفط نیهاش»
 میرزک» هک یملیف . دخ هنخا- ملیف لاور

 دوس شسادرگر اک و هدسیو «روکق
 تاحصطق و یاس رنهیمز رد هک ,روکق
 ابار ملیف نلآ تئاد یناییرجت سون یهاگف
 هسلارا زاوآ و صقر ناوا رف یاههنحع

 الثم یگنهآ و صفر تمسق ره رد هک دوبن
 نسف هللاتیاع . دون هدش هدناجگ يقرش

 رسگیزاب . تشاد هدیعب ارنآ یرادسلیف

 ۰ سولع نیهاث . دوب «روشناد نیسح» ملیف

 ویدوستسا رد هک دون یملیف سهدزس
 ۱ . دش هتخاس ملیفسراپ

 ماقم رد رثتیپ هک « یمساب كمليس
 نتخاساب « دوب هدرک هئارا یاهراک تیراس

 ورد ملیف ننا , دون ملیئسراپ بیعت !ر

 شنا رگیزاب هک شادیفطاعو ینامرهق یاهیامن
 ملیف نیا. دندوب نابرآ و یدئرز يلتدمحم
 تخادربرد اما دو یناعرهق تایلع یاراد
 دو هدشن هداد نادن یساوسو نیرتک نآ

 دوچواب .دوبهدرپیوربش(۱ .دودح«نزها ر»

 تسکش اب یضیرات یاهعلیف نیا هکنپا
 نانچمه ملیفسراپ اندش یلوگلا اما دخ وریور

 رد» , دنک لابلد ار اهیلیف یر نیا نتخاب
 ریما هنوگچ هک دید میهاوخ یدعب یاهلسف
 دروکر س لوا يهخن - رادما نالرب

 * , دنکشیم اهلا- نیرد ار شو رف
 .. دراد یلدا

 هک دنادیم یناربا یاهلایرم نیرتچ ار

 ۰ هتسبپیم یاصوخ : وا یهدینع هسب

 سا و دناهدننک مرگرع اهت نویریولت
 هسک ادنیس زا . .دنتهدب افلطع: اهلایرس
 یناربایاهملیف » : دیوگيم « ميسربیم
 زا یپ ار یجراخ یاهیلیف و دنبیمل ار
 * دناهدید اد ملیف هک یلاک زا یتسرپ

 رسطاخ هب ار ملیف مه یهاگ .. تورم

 «.منکي م پاختنا شرگب زاب
 هب : هداوناخ یهلاس هاجنپ ردام

 كسب زا همه و كنچوک یهاع یاهلابرس

۱ 
۱ 

 ی چک

 اب 0 کی هم

 یاهعلیفزا و دنکيم هقالع زاربا هداوناخ
 . دروآیسمنل رطاخ هب یزیچ ۰ یلامنپ

 « یرالد نویسلیم شن درع یاهلایرس
 یاهلایرس ار هلحع كاخزپ و انف نازاتیپ

 یاص همانرب دراد عقوت و دناديم یدب

 یاسارب زا .دشاب هدزومآ نویزریولت
 ینا ربا یاهربخ هب طقف مه نویزیولت رابحا

 و دوریم املیصب مک یلیخ . دراد هجون
 لحسیاهنیس رد یملیف یعسج هتسن یهاگ
 درادار یراقظتنا نامه « مهامیس زادنییم
 ؛یچراخاپ یسراف « ملیف : نویزیولن زا هک

 , دشان هدنزومآ ات

 اب رقت مه «داوناخ یالا- ٩۳ ردپ

 و دسنییم ار نویزیوفت یاههیان رب مامن

 یسنا ربا لاپرس نارته نارتبحاح نابنلس
 یاهلابرس هب » ءوالع هب , هدبدنونک ات هک تسا

 هقالع نویربولت یاهنون راک ووروز » وملک
 مرسگر سن ار یقيسوم یاههماترب و دراد
 هک دراد تیاکش نیازا اما دااديم هدتک

 راتفابرق ارچ
 و دراد تسون ار ینا ربا رابخا ۲

 هوخ هداد شیامل نوب رولت رد

 اهناوناخ يهبا ۲۰ رتخد سگرن

 تاسقوا تدرک رب یا رب اطقف ار نوب رولت

 اچ« تللبام و دنکيم تامل یراکبب

 یالیف ۰ یجراخ یلاب ملیف هه نیا

 ناسد رد .دنیب نویزیولت رده یلا ربا
 ودداوناخ كپ زا هده ۰ ینونک یاهلابرس
 لابرسا هنشذگ زا و ددنبیم !ر .دولک كم
 زا ار نوشلپان ناجیلاد . ار نا رگنواک
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 ننلت كاينوفوب رسا یادص اب یرتیلیم ۷۰ هتبرطب

 راپ اب یرهچوم هار راهچ ون را زهلال 7

 سو و واچ و و و ووج وجودم وجمجومجمجمج جو وجو ما رگید یتسکغ ؛ ویدوتل نیا رد «نزهار»

 ی رو وجومج مجمم مجمع مچ یج حج ج22

 اس پج یصاصتخا كيک

 ۲۳ و رو ی ی

 و دروخيم سوقآ + هدبدن هک یا

 . ماهدیشنا رگبد زا ار شخفصو طقف دیوگ

 رولعاب و درادن یاهقالاع نویزیولت راپخاهب
 دو,یم بم « راجتاپ یاهنه یو

 مسلیف ۰ نارگید زا شسرپ اب بلغا مه وا
 رسگا و دنکیم باختنا ندیف یارب ار
 بشاب هدنا وخ هک یروهشم باتک ساسا رب

 .دیبیم ار نآ اعتح « دون هنخاس یملیف

 هداوناخ یهلام ۱۸ رثخد + زانهم
 یماقتنا یاهملیف و اهدا رب یلک روط هب
 نون ناوع هب ددنبیم ار نویزیولت
 دنزیم لا ار هطورم یاقآ یهمانرب

 ار دونلپا ناجیلاد و كکچ یاهلابرس
 (شنوخ لوق هب) رابخا زا و تسا هدیدسپ

 نرنه زا یکی ار وشفاک . تسا رازیب
 و تلهدید !ریخا ۳ دنادیم ,یلاهدما رب

 دنادیم اهموخ ربا زا رته ار دارحرف
 باضتا یارب مهوا شور ۰ لوح قط
 یلاسک زا شسرپ : اعنیس رد ملیف ندرک
 یلیفن رتهب وا . دناهدبد ار ملیف هک تسا
 .دناديم اهنزوگ ۰ هدبد !ریخا هک ار

 هک هداوناخ رگپد رتخد ۰ هدیرف
 نامپاهلس رب ه تسببدعب رثل ۰ تلهلاس ۷

 :اهیاوجوتاناسه اهلاوس . دهديم جاپ
 اد یلاهلایرس .دیوگیم وا . توافتمشی وب
 نیمه « و مهنب ملاونب هک مراد تسود

 نیا هک توتلبا ناجیلاد لایرم را ,لیلد

 .مدیمهفت یزیچ هدانکيم فپ مننآ زا هه
 ناوع هب كچوک یاناخو لول درم زا وا
 دارخرف یوخ ۵ .دربیم مال اهلابرس نیرتهب

 ۳۱ هحنس رد هی

 ابنس هراتس - ۱۵۵, هراش



 یهداوناچ .مسک یزپچالاح وا , دتتخان یناهج دامبا "اب راس

 دخد كي .و هس.ملیف یتیهت ینایک كي ۰ شیپ لام هنج . درادن

 كررف یهناح مه یناهملیف شدوخ كب و ترث سیسا هوسایلاى» م

 لحم هب هجب -.درخلو + یزیرب,۰ دیلپ یزاپ كي . دکیم ینادرک
 دنلب و.درک نینادزکواک ای:ینایرطو یزوج « یاهش

 فلک و ۰ هک تسا «بلط ابم» شلیف نم 7

 > نارو دنکيم ینادرگ راک ن رد شدوخ مه یمن همایت نان , تیر نت و

 م زاهج رسمق «یکم» اب شیپ لاس ۲۳ ۰ دوونب تنیلک رهش ۳ :

 وتيم یگلاس ۸۷ نس ندبنكنیا و درک جاودزا شاینو گرا بی ناکوک را + میراد شتسوم هک 3

 تسا دووپلاع نایهوش نیرترادافو زا یکی هک دک اعبا كيبوا دوونبا تنیلک رکید یاهملیف و

 فرح واهداعلاقوف شوه هرابرت هتسه مع

 هدرکت حاران ارنتوژ عوصوم نیا .دندزیم
 یارد هک دادیم بلف توف شدوحهب .دون

 دراد «موت» هک یدابز راک اب و یغولت
 دنسبهکسیا یار .دشدهاوح یزیچ هحوس

 دنلب شاپ یاه هشاپ یور تساچک مع
 هم

 ناوج یراد ملیف سرود راک مت

 یصوصخمیش وگ هک یاهدرچ هیسو مادنا رغال
 یوت نوفورکیم و هدرک لصو شرس یور
 وداد نیا مامت دنکیم یعس و تسا شتس

 تسا هناتسا دنک طصض "ر اه دایرف

 نو هرخالاب

 كب- «یتسوب هقب یمرچ تک كلی .دکس

 ز فنر ود نها رپ
 رظنب ناوج يليخ .تسا هدیشوپ قرتکاخ

 و وم ... لاس ۲۵ دودح رد

 شاهفاف .هدرک هناخ تقد اب ار یشگنرهایس

 هب نلوژ . تماههچب لث هنافدام و نادخ

 شدوخ و درتگیم تصج نام زا تحز

 ادیب یغولخ یوت !ر ه«موت»

 را ولش كب و

 لب ار وا مون . .دناسریع «هموت» هب ار

 دنونیم ار شلهوگ و دنکیع

 دود زا تاون یارب تا ننآ رد

 سوت ی ب ناشدوخ راعق لیلوراک

 ۲ دراد راد یملیف هک دونی هجوم نو

 ی .دنکم یرادرسلیف هرظس نیا
 :دودیم شال یء

 حوت ار ایاهراهر ملی هکن

 : 1 نفر

 اهراد سلف فرطن هنخ اب «مو

 یههاب ود ویم قتغ شراکن وا .ددرگیم

 یراد سلف ۰ دراد شدزمان هب هک یاهقالت

 هیون .دهنیه حج رت نسرزرو قثع « ر

 وا هسهآو هنفرگ نلوژ یههوگ را یرگب
 فن زیم ساعت ۲

 موملور مراک .اهنب هزاجا نوژ بم

۳ 

 دنادمچو دوتیمرخ .دعب
 شد هکیلاح رد و .دراد

 یجورخ رد فرط دزادنام
 تک رع اهلآ رس تشپ مه یراد رسلیف پک"
 دم هیم نوژ .دکس

 ؟ هیچ تل ما

 ون رب ولنیا «نزشاب رنو بس

 دنکس بن رمار شاهوم نوژ ه,/اسبع

 . ینفگیم سن الق دوب رته

 اض ار اهادح هک ملدنا رغالدرم

 دهدیم نئوژ تس ار نفورکیم هک

 سیم ربا زا
 لو رمکت

 تفایم هار
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 دیوگم شا هنافداص هدخ اب موت و
 هثیم عورش یرولطبا ملفس

 شدزسما ات و دایم هاگتسبا ه هرتحد

 هبب ور

 کیم ملا :او یا فرح لو
 دونسه هاو یپ : ! القان یاس

 !؟ يتسووم

 هیقثع ناتسلد هب نیا نک شوگ

 اهنآ رس بشپ یراد سلف سرود

 توص طض هاگتد و . تلراک لوغم

 «مون» . دنکم طص ار اهنآ یایفرح
 یاهمنچ یوست و دریگیم یاهناقشاع سز
 دوس هرسخ رد

 رک منببپ یر بخت
 ؟یدرک یلاهراک هچ مدون نم

 شنوخیلو دروخس یاهکن نوژ
 :دیوگیم یاهرخم نحل اب و دزابیمن *

 هبرگ زور و بش هگید همولعب
 !! منربیم جنر ونیرودزا و مدرکسم

 تسا حور ین و درس شناهفرخ
 بل و حور شا نحل هک هثسه سکع # و

 و یلاخو نونکا . دنازرلیم ار
 دیآیم رظن هزعیب

 دنک افنا دهاوخبم مون هک روجنآ
 رد رسلیف هب تهج نیمه

 راک و .دهنس «باسا

 موس لصف
 ربات هارازال»« ناباخ

 شرسانس هراد رارف نرف هاگسیا راک

 لایاح ش ۳ یک

 اتود هک كيراد

 4 تدسا

 هه هم

0 

 رد هکسا

 ۶ نویناپ و له

 لسوا و كت

 روج هنه دنرلگب مه راک زا دنناوتپم
1 

 دوخیم تفاب اهل هبه ر

 اهنآ راک رد . تل نارکثتور پب

 مه نیداحس و نایجقاچا و هتحال

 ج تسیید «لوفاپ« . دنونم هدید داب
 او هدرک یگدنز نابایخ ن زا

 بوخ اجنآ رث ی مر

 اههلبزا هتسهآ یاهمنق ۲ : دورد درک یشک

 املیس هراتس س ۱۵۵ هرابش

 موس هقط هب لوئاپ یتقو ... دوریم الا
 دندوت مه هییش هک ار اهرد زا یکی دس ریم

 رود ققاا یون یمرظم دکع راب

 .. دنکید یجم ار ماع لث

 دراد ها

 دوونس ۲

 ار شلر ناو

 فا تخم تافط كنهامح ۷ دشر لمسی ات
 هدوب نیمزرس نیا یعامتجا نامتخام ر# ام

 نامتخا- نزاوت مع زادوخ هک یرما « دناب

 هوم ین یا

 ! نيا زا ترابع یگداب هللم

 رتتی) كلم نيا ءانبا
ِ 

 هک ۰ تل
۳ ۱ 

 زا یدویسم هورت

 ناگتیاو

 نیسطب زد « یلام تعاطتما بیس ه ( منع
 زاب و هدمع كلام هتط

9 ۱,۱ 
 مرف اع ۶ هتح یارب .او یصوصحب ین در

 موسرمیتسمرف یاوس هک دندرک داحنا دوخ

 رگدنز یاههویش و لکش زا هدافتسا «.دوب

 لاسرا و مرق نیا هوجو زا یکپ ییرع

 رگید هجو ل
 هداعتسا ناکما هک یدمآ ردرپ هقط . دوب نآ

 محارف ٌشیارب یگنرف یلمجت تاغوسم
 هوسیغ زا رتشیب هچره ۷ دیشوکیم و دون

۳ 
 رود دوخ نیمررس یتس یعدنر و ب

 ایصحت یارب ثانرفپ نادنزرف

 هدافتسا نآ عونصم رهاظم زا هک یمرم ر
ِ ۴ 

 . كيدرت ترواحم ناکما هک یتقو

 وا یارب ین ۱ را گنرف یگدنز رهاوظ

 ته یکنهرف

 آب

 جوک لولس و

 شن ره امت

 حق هب لنوت

 هوج و

 سح

 3 تروص ی
 "دن زره و

 ته ار اهنآ ی

 روا وخ ریفح (
1 ۴ 

 نیرحب د

 و مرغ و دامان

 یلآرم زا مادم ت

 4 اایحاو هن

 دثیم هف رثیب یاهرون

 و اجاب لولم نیبج

 لو هش دح یم

 یلیمح تصق +

 ۱۳1و هر رد
ِ 

 ۳ رس ی ۲

 ۳ < ط

 «عمحم جیم یی ورک کم تحرت

 هنا ولاح دا رفا ماعن یارب یملیق یسیدتلاو ,

 ات



 ین دایسر# .دزیمن همطل شحی
 ار نوا

 ۱امقا وومیید هرابود از ناخراتس
 شیپ تقو دنچ نیمه هک .ميوگب مه

 > بی هک یکنج یاعهجحم رخ . دمآ

 نیرت

 دیشیم ملدب روتع هلیف

 لاستسا مات : نم نامگ هب ۰

 دونم هتککنننایهچون « ناحراس» زا هتیاخ

 « نام رهف «یانامنحاتحمهکناا بس هن هدوت هک
 زا مينادبم هک یتیه و تایلمع ات . تا

 دوجو دنسنا ون ؛دوربع راظتنا نام ریق تب

 انمدرم . دنک مه ارتملیف «ناخراس»
 دناهد ویاهملاع رهف نام رهق روحرص رس هه
 ؛ ام رصاعع حیرا رد ناخراس هکنآ یو

 هک دوریم راظتنا سب . تا هاگی ینایح
 ابیلومعم ناسنا كي زا رتارف یلانعع وا
 . دشاب هتشاد یلوسع رادرک و راتقر
 زا ۰ ناعرهق نیا ه ون یهتخاس هکسلاح

 هسرجت هسیهز

 هسک دشاب ٍرایق رکا - یمتاح ق
 داش,« مزاب ار ملیف

 یاعهحس رد یلاهراکتس

 لک ار ناعراتس ء جنک داعا نآ یک
 فرح هنلا میان تخادرپ « ملیق ره رضاح

 ما . ميلابرهق حاتجم م ِ ۳

 كسب لوا یهلهو رد مه نامرهق ذاح ره
 عء ظاخب دیاع هم لتم سا

 توادنق دهان تیام ونح هک

 یناهمنآ ریات اب و ناعزاح .راب ره
 ۱۰ هکنیآ لثم . هنحو تسفپ ۰ تسدنیا

 ماد هاو دوخ یاه تک

 ربت رد نح , ميتکیح ناهتپ ار رب
 دهاشردند وب ریدر بیپهک مدرک وگننگ بو

 هم مریگتس یزیچ * اما .عب

 هتسیق

۳ 
 اعقاو

 هی ۳ سی 0 0 ی ی ی ام

 (۱۵۹۵۰) توباناج 52

-ِ 

 سبپدلک امنیس بشمآ هءان رب

 ناویحو ناسنا
 ریظنیب راکهاش ثاب

 هک

 9 هه
 . ةراد لا ۱۱ و تل ایندازآ ره شما

 شوگ وگی اهملیف مان و دربیم مان هدییف «
 و پاتک 4 تبحص .دنیبیم ار شورلد و

 اما رو دیوگیم تکی م هیانزو

۰ 

 یراکیپ عفر : جیرفت یارب !ر نویزیولت 9
 ۱ همه لابرس . دنکی ماناعت یمرگرس و

 شندوب هتک مرگرس رطاح هب ار هداوناخ ۵
 سیب ون رخ هب ر دولک كم و دراد تسود 7 ۳ ی ۱ ۱

 و درادن هقالع الصا رابخا هب ,؛یسنرک هل

 /.دراد تسود سنت رطاخ هب مه ! میس ۴
 یاهملیف نیرته زا یکی ناونع هب نوبیاب

 
 و

۰ 

ِ 

۰ 

, 
 سنزبزع یاهباک و منزیم قرو طفف !
۱ 

 ایه شلد . مناوخیم و مراد تودار میمیرم
 ؟ تساهدرکت مان زونه هک دوب یناتک

 1 سیمشیامن ناشلزم ثبد زا یاهسس رد
 9۱ ره رها ۰ "

 تسا یروش ۳ رخ » یرگبد مبهاوخیم هک یتقو . دتسیم ۰ دنهد
 وتلپ ی ۱۱ مه ون نا رتخدزا یکی تسوهود کیف اجا رخ بتوتلیا ناجیلاد زا تسلا / ۳ 1

 یرا رکتیاهلاوئم نامه و .اسریم رس هسردع

 ! یکب . میشک ی م شیپ اهنآاد ؛ر

 نیس ره ناوع هب نارفیحاع نام و

 هی اهنآ 5۹
 ی ی ی

 ما

 ! شی رد «توا ناج» هکنآ اب

 یلیف اهت اما تسا هدرک یزاب ملیف ۰

 شزرآ اب یعلیف ناونعب ناوبم وا زا هک
 یا هک ۰ (۱86۸) تسا «دیفس در» درک رکذ

 رهاظ یلریق كبردرف هدنک هرس شقن رد

 دوشیم
 تصخش هک یلگلا هنب ره نیا

 هب الم یدرم» ملیف رد دراد یلاتسا

 هنث باختا تسربرس ناوه «دیدش یدرد

 یادپ شن ملیف سه رد ادعب ایا دون

 . درک یزاب ار نامرهق

 دو هنگ یلاح رد * توبا»

 گستامر تسربرس كي اهنآ»

 متشادن ار تیصاح نیا نم هکدتلاوخبم

 تگ زاب : زا دترابع ول یمسع یاهنف

 زا نیج هح (۱8۲۸) لنرپسب تاراکسا
 ۲ ۷۹۵۲) هوس كب حاودزا ۱۵۹۴۱

 (۱۹) تاک

 رابخا زا و دراد هفالع ثاب راگن ر یهمان ,

 ای ینارنگ تقو رطاف دیآ ی بشدب

 یعقاو ؛ ملیف هک دراد تسود ابا

1 

 و تو وتو وتو وتو رج و و وجووووووج و وج
 ۶ ۰ اههتیب ره ما زدخ یزد ید روز
 3 ِ و دتب

 ۳ .دنکی م باختا ار ملف
 ٩ :هداوناخ یهلا ۴ رب ؛ دیواج

 / شخب تویزیولت زا هک لابّوف تاقناس هب
 / ه8عیلبخ نابوجم/داح لابرس و دونیم

 2 7 زا .دازخرف یو رولع نه و دراد

 و دیگ یمو دبآيم شدب هداوناخ كيزاهمه
 1 توپ وقت یاتام رظاخ هب هک هدخ اهرار
 ۵ داتاخر باوخاا زرد و سرتاب دور -ح
 6 ۲ تسیت نامهشپ امن هتشون ار شیاهفتم

 ی .یاهنلف بلا , ها وناخیانعا

 ۱ : امیسرد طقف بشم همان رد

 رث ابا

 شزیگناسوه مادنا ندید هک لکبهشوح یورابیز .دلب (یچروکسا)

 دزادنایم ناهج نایچقاچاف نیرتگر زب مادنارت هزرل

۱ 

 )ی ام ی

 ابنیس هراس - ۱۵۵ هراش _- ۳۳ هحفص حج . 



 هشبد رنه مادختسا

 ملیفس راپ وب دوتسا
 ملمف مع همانرب ثكي ماجنا یارب

 ۱۷۲ تغعاع زا هتعه ره هبنشراهچ و ۰ ع ی رامه نمرات یزاس

 ۲۰ ۶ ۱۷ نم ناوج رپ و
 ! راد هک

 .ا
 مو زل دروم هدع .دنتشاب

 ؟ت نه دادعتسا و بست ی

 هب لاتب هبحاصم «ا

 دش دنهاوخ باختنا شیاعزا و

 ژاساد دنفسا ۶ نادىم رد عقاو ملیف سراپ ودوتسا رتفد

 .دنئاند هعجا رم موس هتط لاسرونوا

۰ 

 « یمشاهرک(» زا یداب
 ۱ ۲ یرابرب زونه هک نامز نآ

 امنیسیهضرع هب اپ : ینونک نا رگیزاپ
 یکی «یشاه رکا» .دندو هتشذگن
 یفتم یاهشتذ نارگیزاب نرت رهام زا

 شتت هتسناوتن یک مه نوک اتو دوب
 . دنک یزاب وا نوچ ار یقنم یاه

 دج ردو تسا یساعع نم لغش

 رد و ماهتشاد یهاتوک شتن مه ملف
 کا اب هک دوب اهبلبف نه نایرچ
 رد ری اهصسو مدش اشآ یمشاه

 وا اب ترشاعم « رگید یاهدروخرپ
 یروط هب تشاذگ نم رد یدابز ریثات
 تحت و مدو داتعم نامز نآ رد هک
 دلت ار مدایتعا , وا یاههتفگ ربثات

 یهداوناخ هب ار وا تشذگ رد . درک

 م وگ ی متلست شناتسود مامت و ینشاه

 . مته وب رادازع مدوخ هچرگ

 نیهاش دبحم مو رحمبوخ تسود ثكب نتشاد زا ارم

۹۳ : 4 ۳۹ 
 راج ااس رد رداق دنزرف زونز یفجل دیها و زونز یفجل ناگزح
 ینه لوا درگاد یرفج لا .دندش هتخانش ساک

 ایت هراس - ۱۵۵ هرات ۳: هحفص 0

 ۵ يا ۳ ۳۳-۳ ه.ش یا

 هبنشهس یاهرور دنناوتیم نیبلطواد

 دوضخ یلو اي ردام اب ردپ هارمه 1 -

 تراک سکع هعطقكي نتشاد تسد

 اغآ !رآ خام رگید

 لر هدننک » هک هک (هیق) بایسآ و کن :ا,داج مب ۰ و

 شدنپ رک  تو دنک یم
 شیامن 4 م بت دواوم ثكيک» هنر زک 0 7 7

 ۳ یهیامرس اب رنه و گنحرف | یماو

 ,ان 6 سس رایدنفسا ودنک یمهیهت ناموت نویلسم ۳
 ۰ _ یءهسوم نتخاسرب هوالع یا

 (هیقب) شرا زک و میظنت ندنلردار نآ هک ملیف یم
 یایهت تیربدم روما « دنکیم طبش

 .دربیم مان « هدب نونکات هک یلاهلابرس دراد هدهع هب زمل ار ملیف

 و ی اوید راهچ « ینونک یاهمانرب زا دنچ رادربملیف , یتماح تسن

 یاهدما رب و دندنسبيم ار وملک لایرب رب ردهک ببس نادب « یوایمیک ملیف

 یاد .درادن تسود !ر نوبزیولت یشزرو شرورپ نوناک یارپ یملیق نتخان
 یزاگتمه لایمیک اب باسآ نکس . هچ) نوبنولن یاهدمارب زا ۰ لاح رد «تسا ناناوجون و ناکدوک یرکف

 ۱ دینک یاهسابل حارط . دنکیم یراد بسلیف ار «یرداق شیوارد » همانرب دلداع گنشوه ار ملیف نیاو درادن 3 ] اه اه ۱
 یئایمیک 1۸ رارکت ۰ تسا ناجقد ی : ملیف

 یکی رد گگنس یناهج شخب رکف هب ن

 تسا یار (بوخهچ و دنشاب

 یاه هچوکسب هچ و

 ردب, مينزیم ار یرد كنز « هبرایتخانادیم تسا بایسآ
 اههچب و رداع و تسین هناخ رخ ههدا ناح ملمف تاب ینامممک یر ملیف

 هچب ردام .دناهتشن هداوناخ داماد قافتاهب دمحم شقن هب) نیدرف : تسا رگب

 نویزیولت اب شنادنزرف ندش لوخثم زا ؛اه _رفعج ب (یلوک) رس بس (نسح

 ماگنه زا ریغ مه شدوخ و تسا نارگن دفع نیهب - (يب ردمح) یلاو
 یایار شو هاگچبه ؛ یقیسوم یاهدما رب - (همطاف) یتیک - (حمد)

 نویریولت نوچ ایا دنکی من فلت نون زوواتآ بوک رس( زر

 ایلع رمش) یخ تیانع و (بب۷)

 ۱ هقب رط هب و زه میلیف

 اطرد روپ رهش .مجنب روکت

 رز وگیم یرباد سملیق

 اهدا ناسخ یهلاسم ۱۷ رتخد ؛ ناروب یهمیاش دروم رد سنچمه یئاسیک

 درادتسود ار هلاب و كنراگنر یاههمانرب رسرب «ملیف راکسا» اب یشیریگ رد

 و نیمد نا ربا ۰ راثفبیرق یاهوخزا و هتک تفگ ان رب و ثگنس ملیف یادحهب

 تا لبام یلیخ وا .دیآیم شدب یتیئو  ,ایق هیهت زکرم نیااب ینالتخا جبح

 دوش رارکت اتراب او اعوت یاهلابرس شیامن مموسخ لیالداهب اهنتو هتدادت
 تسا هدرد یراددوخ ملمف نتخام 0 2 ید

 ,«. مدننآ هتفه رد شرازگ نیا مود تسق

 .. یفرعم (هیقب) یمتاح

 ت زاامطایئتسا هکنیا هب یدرک هراثش 8 امنیس 4 هک ی ؟شارآ۲
 نالعلسس س تسل صخنم : یخیراب عیافو

 دز رو یمقشع هب كيدز تقیقح هزادنا هچ ان«نا رقیحاص
 ناوتم ار هتومجم نا ایآ ؟ دراد یسار

 یخبرات عیاقوزا یشیابل لس نا وس

 ؟ دوبن دادیلق رصاعم

 تسیتسرد یهراثا - یمناح 8

 هبوگچ ؛ تین زایبحا رد اهدس مامت یتفو
 . بافاو دونیم هوجول لوس فا نم

 ؟ راز مدذس

 هک درب ۱ یم نساوخ دمی یهلع

 من و قیفحت هب یر" اس ۲ ۳ !ایرس
 هب مزایتخا هجا متشادن مه 9 ِ

 و رتخبمآ متشاد هک یناعوح ويره ۷
 کرد یاس و ,.متخادرپ ار هعوحم ۱

 وم هک میدپد لایرس نا شیاسش با هکس

 ی یرگشیارآ هب نلرب هچوک .,یلاتکهار نیا دی 29شهید
 تلمنیب دنمقالع ی اذگ تواضف ضرم» رد ق ۸ دا
 فرد ءگیک هنالع نیا رطاخپ هک یرثمیزا رود

 3 هریگیم هدهمب یشقن اهلایرسو هناج » لابرس هک دو ها۶ 6
 ! افدویم قثع امنیس هب ادیدش وا هک ٩.۰ ایدش یفتم , یزاس اب "منبر

 دناوتب هک تسن دیعب یته دچ هوخیارب یحار  2 ,  هن م یخ 8

 . دیک زاب ًامنیس رد
ِ ۱ 
 ونک یم لابرس نم



 هن ومنیامنیس كاد داحی یا رب شالت
 زا هک ؛ نایماح شوبراد 8

 ۰ تسا راکتبا ابو رکفشوخ ناناوچ
 یامنیسندومل هرادا اب هک تسا یدنچ
 امنیس یارب یهاگیاپ هتسناوت « نولدا

 شیپ یدنچ 6 . دروآ مهارف ناتنود
 و راکتشپا اما دوب لیطعت ؛ امنیس نیا

۳4 

 ۱ ۴ ۵ فغا هک هک ٍِ
 0 ۱ لوسق یناوخیم هراباک رد بلغا ون ردام هک رنط و لزه شیاعن مامت را
 ؛ نا | هثشبدلا ۹ ۳ ۳ ۲

 ار 4 نیا و اهبشدناوتيمنوت نارادتسود یمامت هک نک و یریگ یب وماجنا « میاهدید در

 ۳ ص 29 دن ی ی ۱! تل 3 دنزادرپ لوپ یدایز رادقم تندید یارب منون دوجوم «نوللپا ناج یلاد» 6

2 
/ 

 .دشاب نانچمه هار ۲ ۹ ۱ تک رغ ینویزیولت یاه همانرب رد رنک ارچ درتهب زا یکی هک تاچبا هک .
 .دشاب فوم نانچمه « مامنات ؟.. ینک م رسه رذ «دایس» یزاب و تیصخخ یاهد

 باجتنا : اجیپا رد مهم قوس

 دینش  صسیاسن یو 8

 هک دنک ی م داقتنا ون اهیلیخ ف شزرا زا رادروسخرب دو ۲ ۰
 تساتسرد . دنک یم یرود مدرم زا ۱ سح

 رو و سس
 ۲ هزیر و تیمها زا رگا و دو «ءوجب

 و« ناجیلاد» « لوا تیصخخ و: "ایر

 یتیعضو رد «دایص» راک ميرلگب ۰

 نیرتیوق موهفم و تهاش زارپ و
 . تسا ملیف ۰

 برنه نیا هک تسادیپ تروتیا رد
 و دمص زا شی یزیچ ۰ دناونيم دم

 یاهیلاناوت وا رد یتح ۰ دشاب یکیزلپ
 عومحمرد ابا ؛ دراددوجو مکحع یراک قخ

 هدرک شخب ار دوخ یاهسناوت وا
 رس رد ریذیان نایاپ یلوحج و

 تصرف تسا یعیط هک اهبیمز ههیل دنبنک

 رب و یسلعق یوق باختنا كب سلاث و
 رسگا . دنکی م رود شسرتد زا اد هر
 نه رد "ر هبیاطم و رط یاهراک هر
 ؛ یناتساد ملیف . هدر مک فقونم رم

 هظحالع لباق یاههدر زا یگداوئاخ مارد ملی
 . تسا یزاب هرس ر#

 نیلوا ام نيب كنپا « رمل نیا
 نویزیولت هکیلاح رد دنکیم یط ار اهل

 تسد نیا زا یلاهلاپرم شیامن هصرع
 «یگ دن زیاهزور»و«سلبنوتسی »لشماگ

 تسو هدزناب هب : اهنآ شیامن تبع لو
 1] . لس ری

 ناهاوخ و اریذپ «هلاخ» هک تسادیپ

 نیرتدب» نامگ ین اما . تسلاههژوس نج

 . تسام نویزیولت رد نآ يیف و شریلپ لک
 « یگداولاخ مارد» یاهلایرب

 طساور و راتفر و لکغ هیاپرت الع
 یاهعماج رد نآ لک اب هک هنوعل ۰

 . دنوشیم هتخاس : دشا#

 رسس هجق ثداوجتکر ح و سام
 یغامتجا یاه دنویپ وینطاعو یلحا" لس

 لفادح نیا ریانپ « تسا هتاواخ ن

 یراسآ نینچ ننحا- یارا
 نکس دحبس و ملاس شپل ثكب ۰

 و هداوناخ داهن نامتخاس را تسرب

 ام ی ی و ار ۷. 2م
 ۱ امن هل ولگ اب نوچ..دینک شومآ رف !راسروهشم یاهیندسک ۱۱

 ؟تساهدمآ ابش ندنادنخ

 ۱ : امنسرد طقف بشما همان رب

 اسامت پس
 نبجاتهج هدانس ۴ زاتمع یامبس

 ۱9۷۷ د کیاو
 - 2 ها اهنیس نی دهک نیزت دیدج

 نه, اکلترس درو ولوعات
 ی هرم ۱ سکس جم

 یثاقن رد و رخ رد هک ميادیداما
 ؛ مه یرنه ناب یاه لکش ریس روت

 تیعفاو « هدوب راک رد «لید» ی"
 یسبدا را آ هعومجم دقاف ام ۰ دیقس

 لیسا و یقینح یاهدومل نآ رد 6 محل
 دشاپ هتفرگ لکت یناریا یگدنز ياه#

 رود یاهزرم ات هک تاییدا یاپ یفل
 ی حح جو جو یو وج عج وج وو را نینچ هتفر شیپ ام رونک رد 4

 شرتمگ و شرورپهشبنا تباو نی هنپ ۰ یمحآ تقو الا و یهارمگ تمدع رد رديناننا ین یالاو موهنم یا و بد ۲ را و فصع ۰ 
 رگس درادن دوجو يرگيد یعرف هار بای یوجنسچ هب ملاق « دوخ تال رد رنه . ام « تسیا ره لاو تن رس ۳

 ,یرنه شنرفآ هل و دئاب یزاب ملیف هکنآ رد هک تسل یداع تایسح یارو یتصقاو تسیژاب یعون.دهدباعب کد رادنیئالاو هرهب دي

 .امتیس هزاتس ۱8۵ هراش . - ۳۵ هحفص 7 و
 ته 9

 تر سو روس و

 ک ۳و ور

 و می 0 ی دا ها



 یحنتهمچ رب نم «یعشر

 ناکسا هک تسا راکشا ببزگ ری ار « تسرود

 ۰ دوخیسسن مها رف ارچا و نم یالباقم
 یادت ری اههساحم باس 4:میسک یم یعس»

 تسا ملسم هچنآ امل , «! میراذگن نادرگ راک

 یاهتیلباق : لاح و سح یب و دب یلارجا
 تساهدرک مارح « !ر هتشون ییلامتحا

 لاساپ نیچ رد رود ناز زا یلاهلا هب

 ییهاپس رهون ات دیآیم رهخ را وبد یاب ینر
 دباپيم هزاجا یطرش هب . دنانس زاپ ار دوخ

 رم هب ار دوخ كل رتشه یگدنز لا راهچ هک

 تبا : هدیماندوخ رهوغقافنا رس زا هک یراب

 مدرم یمدوت و روطعا ریعا لیاقم رد . دنک
 یسکدنز دناهدمآ درگ راوبد یالاب رد هک

 دوخیم زاغآ درم و نز یهتدذگ

 هک دنکيم سح ار یگدنز نا ناچنآ

 هب : تسیل نز یعقاو رهوخ هکبآ دوجو اب

 د مسس

 .رهنکررب راوبد یاب هناعتاو نوبت»

 - ۳۱ هحفص ۲7

 دس درکنا

 افتس هراتسس ۱۵۵ هرات

 نارگ زاغآ »

 رتائت نات وسکشیپ زا یاهرطاخ و داب

 ر دارتنم ییگدسر تالطحل ؛ روت

 طاحمكاتشحو ییرادن . دنامنیم یزاس

 یههاب ار ندویهاپم و دنزيم ار نآ دیف
 ناوبد یاب نز , دهديم حیجر شابلاصم

 .دیوگیم !زسا ماچرف رردودنیشنیمیرا زهب

 تسا هتشون فرح ننا

 هنخاش و هدرسگ ینادداجنآ رتف

 زارس هک درلد یاهدخ

 دز اب هل رتشمیگ نر زایلق

 تتمقح رد هدرم و در

 يهيمز جیهیت
 حیرات رد رگا 6 دسانشیم 7 نآ ۰

 نادرگر اکو هاگآ داتسادنچ ۰ نارردا رثاتتهلام
 كخالب « دشاب هتخاد دوجو ككرزب و اسم

 دوربم رامشب اهنآ زا یکی «یربسرگ»

 ریاسو رتائتراک رد ینالوط هتباس یرسمرگ

 وا ,دراد كلم ننارد نآ ینح یاهتلاعمف

 «نادرگر اک :هثییرنه +تسا هدو هراک همه

 دسچ و هاجنب

 یزاب .دنکيم كرد و
 هباما تسا زیمآ هعجاف یدژا رت یسک» كي

 یرسکب هب لدب «یعیفر» یارجا تباور

 ونآ و ویا « اهندرک تکرح « اهدایرف

 دیآیم رطب هک دوتیم یمگ ردرس اهنتفر
 ِ تسی رادروسخرب یلرتنک نیرتفک را

ِ 
 ۴۰ هحنص رد هقب ۱

 هدنهد ماجنا هرخالاب و مجرتم و هدسیون
 هک یاهیداحتا یاهتلاعف هلن لب

 یارب دوخ یلصا راک راک

 ۱۳۳۳ و ۱۳۳۵ یاهلام رد رتاثت نادصره

 تاهدادم ماحنا

 نا رهت رد ۱۳۵۹۰ لاب

 امسر یگلاس هدزناپ رد

 هک ۱۳۸۲ لا ات و هتخادرپ رتانت راک هب

 ی ۶ سس رگ

 تسا هدش دلوتع

 كمورع هد» ماب ار دوخ همانشبامن نیرخآ

 دروآ هحص یور داره رتات
 تساهدوبن لفاغ رثانت راک زا یا

 یرب« هاشیامل رف یو .ادسلو 4 ۰ ۱ را

 موحرم هجو دروم یج كاب شتس ه « وداج

 دو عقاو « رصآ ناح یلتد»

 نامز نآ رد يريسمرگ هرابر رقتک

 دبوگسم دشابیم ۱۳۰۵ لاس

 هدنزرا ینس ره ات میلاعت

 ی

 رسم دیای»

 هحص یو

 * بلک اتال راست

 ,دا هاش ون هک یییهبهماشیامن

 ماسن ههروجیمه ميروج نیاات» و تسا
 تابش رلع یسح» ,شفن 4 یریمرگ درا
 موح م هک یروطع انس هک رهن «ازریع

 ناب مه
 دهرپ واب هیده مرا »9 ری کر

 سم رگ تیعقوم هک تیاهلات نیا زا و
 دوشیم تین رثاتت هد

 هضع ۱۳۰۵ لاع رث یربسرآ
 هدخ ایکتت مزاز هک نا را یدک تیم



 موب
 هژیو هب - اش یاهشیامن

 یاهژانوسرپ یاراد - ناتریخا
 ارامش اهتیصخخ ددعت ایآ . دنا

 باهنآ كي كي هب یفاک

۰ 

 ندرک راک یهعزال نوچ . ه 8

 هتشذگ نآ زا . دون تیاتر راک

 رداک ینارگیزاب تراهم و یلآر
 دیاب تسه نادرگ راک سرد

 ار یئاههماتبامن نع .دوش هتفرگ
 دسنراد تیصخش ود طقق هک مرا

 شیاهشنن یارحا یارن اد ی

 ۳ یهر ناریگیب زا اش" 1

 هب . دیدوپ اهناتره نابخب اید

 هب متساوحیم ؛یفاریآ یاههمشییاس (

 هک روط نایه هک منک هواثآ :
 هدشهنرع ياهشيامن بغآ ۰

 یئارکتس رد ناوارف یمس
 یهتطم فاتحم مسارم نددو ۱

 < ار راک نیا . داد ۲

 ؟ دیناديم
 هج

 ندرک هدامآ ی رب

 «ناب ردننس دیمح» اب ینوگتفک ک

 هنهمانشدامن وه "
 ات تسیاهب رحت

 نمیارب . یس
 یاههمانشیامن هب

 .مروآ یوزر رتنیگنس
 همانشبامن كي هک منادیمن مزال نم
 ... دشاد راروخ رب یتنسلئاسهزا

 هسک منادیمن مزال السا نم 8

 رادروسخمسب یتتس لئاس زا هعاشبامنكي
 یساسنا لئاسهاوخا رگا ماردكي .دشاب
 ایا . درادن ته یزاین « دنک حرطع ر

 شارگتنس هب راگهزات ناگدسیون هک نیا

 یرارسا و دیکات ملک یمن نامگ : دنراد

 رگاهک هتنگن اهنآ هل یک . دشاد راک رد

 یرتهبیهماشیامل دینک حرطع ار یتس لئاس
 یرگید زسچ اهنآ ابا دیسیون دیناوتیم

 ناوجیریخص جربا الثم .دننک ادیب دنا وتیمن

 شیاهراک ار نیا و تبیدنمقالع و دعتسم
 رتاتترب یفاک طلست زونه اما دهدیم ناثن

 مسر كي رب هیکن نودب دناوتب هک درادن

 .دنک ارجا و دیو یاهباشیامن ین

 ییع ۰ راک یایلوا لحارم رد هلئس نیا
 شدوخرهث رد هک یشقاع نوچا ربزدرادن

 هنجدنبوسخ ملیف هداب شیامن حنب زا شی

 ۰ شدادعتسا نتفرگ راک هب یار دناوتيع

 راسک نيا اما دنک هدافتسا یتنس مسارم زا

 .دوخ رارکت هک دوخیم كانرطخ یتقو

 نارگ اتامخادامش دونشوتفک ماگنح #
 ااولس امش زا ۰ !هتاتسرهش

 هءرا وننح

 هب«تاینرود» زا زی هو هک دیدرک

 دوبنیا ناتباوج دیهروآ یور «یرخچ»

 راک دح رد ار مدوخ « نآ زا شیب ات هک

 رثآ ثكب يء س یم .منپدیمن توحچ

 یارب یصاخ یدنبهقبط امش منادب مساوخ
 ؟دیزاد فلتخم یاهسونهمانشیامن و ناتدوخ

 «یس برد

 مس
 تا رطاخ» شیامن ون لاسماهک ره رتاتت

 و دوش» و «...رادهماجكي یاهموباک و

 هنحمیور هب نلاس نیا رد ار «...هثافتل

 یود رب راک مرگرس اهزور نیا « دروآ
 یهژاست راک . تسا شاهزات شیامن نتم

 شیپ هک یه ی عرم» زا یاهب

 یکسوناتددرلآ «تافاکم و تیانج» « یعیفر

 یهسیعیفر هک .تسایسوررادما یمدنبوت
 ادنآ و دنک ذخا نآ زا یشیامل یتتع دراد

 درب هنحص یور و یرتائت 1
 را تی ی

 اب ۰...اهمواک و تارطاع » شراک

 + دیونیم نارگیزاب زا نت دنچ یراکمه
 دوهظویراک ؛ یعیفر یمزا یمویخ

 ابهیج : سو هناشپاس ره را

 نادرگراک كب و دراد توافس صاوخ و

 هبنایون همانشیامل ماعت را دناوتیمن رتاتت
 هب , نادرگراک ره . دشان ظاسم ناس كي

 لاکشا زا لکش نیدنچ اب دنچ اب كي

 اهیب هب , تسا ككبدرت رثانت تیاهنسن

 راساهینصب زا و تسا كابدرت هداعلاقوف

 ثاسب یتقو ؛ رگین یوزا . تسا رود
 دویم هسجاوم یاهماشیامن اب نادرگ راک
 هک دنراد ینوخ و قلخ شیاهتیصخش «ک

 تار یلیخ « دنوخیم هتخاش نادآ

 اما دنک لقتم رگیزاد هب ار نآ دناوتيم

 دنا وتیمن الصا , رتاتتطسونمنادرگر اک كي

 اهتصخخ !ریز دنک !رجا ار ثیکع اب تله
 زجاع اهنآ گرد زا هک دناهدیجی نانجنآ

 یخ ربراثآ ۰ راک هزاتیمدن زا ونكي . دنامیم

 دنا وستیسم دوز یلیخ ار نازاگنهآ زا
 دراذگیم ار نولدنم تاعاق اما دزاونب

 دنسک هبرجت نتخوبآ اهلا- زا
 ه رصجت بسک حاتحم رتانت

 یور رتهنیچیب راثآهب دناون ات تسا

 نآه امل تیدنهلب عون كي مهنبا . دروآ

 نس . هو ون و كي یمهرایش یدنهلپ

 راکن یا و مدرک فوخچ رثا كب ال یشیامزآ
 رمسب یرادقع دو یاهب رجت نم یار

 هبوگچ منادب هک دوش هدوزفا مياهپهاگآ

 سیگد یچیپیاراد هک یرگیدیهدسیونرثا اب
 ردیرلایراک ره . موشوویورا تسیرشتیبیاه
 یو هب ار ولات دراذگیم یفاب ناملا
 مک یم یح نونکامه نم .دنارب لماکت
 یور رب راک یارب یفاک یهبرجن روه هک
 یکسع .مرادن ار اههدسیون زا یرایسب راثآ

 تسا ,نکمم و مسرپ اهنآ زا ینجب هب تا
 , مسرن زگر ه ینجب 4

 ماوس وج روص نوچ نم + ۰

 حرطم یرگید لکش هب ار نآ ۰ ماهنهیخن
 یک تفهاتیامن .ینات مکیم

 اد «یئأیرس خرم» و دیوریمن اهنآ یوس هب
 ناو اصههاشیامن نآ ابا دینک یم راک

 رادن یاهبناج نانیار نونکا اههدنسیون
 درنکیم در اراون

 ,دنوشیمن در هاگچیهاهنآ . ه 8
 بساس. .دپاهدیشوب اش زورماهک یهاریپ

 ناتسمز . تسا یلصف نیا یاوهو بآ اب
 ونلاپهک نم دیلوگب دیناوتیمن + دوشیم هک
 هراسود ارچ سیب « مدوب هتشاذگ رانکار

 مشوپار نآ
 هتب یءرسیاد كي نیا یلو #

 نیمهمهزاپ ۰ هدنیآ ناتسپات رب نم , ثس
 معظم هچیا اما مشوپ یم نهاریپ

 .دنک یم دوعس هک تسا یطخ ؛ .دوپ
 . .تسل دوحع لاح رد هه

 مه بقع یهاگ نانا .دراد بشن و زارف

 . دنفایم

 اج  ک هب 0 ِ رو نامح

 .درادیدومصیریس « لک رد زین

 نا« دراوم یهیه رد مع زاب 8
 لس یاهفدا رگا . تسی یدوحس تکرح
 هک .دینسبیم ؛ دیریگن رظفن رد ار نیلباچ

 نارود قیفوت ۰ قلعا یامنیس نامز رد وا

 لورس بلرع و تشادن ار تماص یاهنیس
 تای رجت ۰ هشیمه هک تنگ ناوتیمن .درک

 صخخ هک مدفتعع اما دنته زیمآ تظفوم

 ونک هاگن یم یاهراکهب دباب هثیه یمود

 تب . تل نمدوخ رد وا هک دهدب رظن
 دباپ همه تا نم «مونیم» هک

 تشس

 یر رو

 .دشاب نم یاهراک دقتم و رظان

 دراد هملدا

 ... اه
 ناربارتاتت رد یسبون همانشیمل یهییر رد
 شور نیا هچنانچ تسا ممصع وا و تسا

 هدشاسب زیعآ تیففوم هزات یاماشبامن رد
 ,دنک لابلد ار هار ۳-9

 شیامن كي حارط و هدننوگ

 زا هک میداد ربخ نیازا شب 0
 شیامن ,يراج هام رویرهش ۲۶ ات ٩

 رب اکیرمآ و ناریا نمجنا رد هزات
 «نیمی» هروبزم شامل .دیآیم هنحس

 شوخرس و هتشون یلاخلیا4 5 دراد مای
 .دننکیم یناترگ راک

 امشیس هراتس - ۱۹۵ هرامش ۳۷ هحفص

 روب زمشیامن یحارطهک تسینتفگ

 «یوهک تسا «یوسومزانرف» یهدهعهب
 نیا یهدنیوک + یحارط رب هوالع

 .تسح زین شیامن

۱ 



 ۲ .تشذگ رد لوردنالار ناطلسونانا وجتب «یلسب رب سیولا» #,

  هنحص شسح رب درم
 ... تفرگ مارآ

 ار ناب وراس ز یارامخ نامشچ *
 دوخ نوک ا دناشن یمرتسکاخب

 !آ تسا هدش كاخرد

 ار یلسرب سونا ؛اکیرمآ روهبج سیئر رتراک یمیج
 . دنا وح اتهیب

 ؛ یلسیرپ سیولا تاحفص دیرخ یارب مدرم موجه
 . تسا هدوب هقباسبب زین وا یگدن ز نامز رد

 «یلسیرب سیل ول لرم زا س زور 8
 رد تعام ود تدم هب ار وا یزانچ هک

 اخامت ضرعم هب "شنارادتسود یارب ینوبات
 ,سیطعم رهش هب رنن نارازه موچه ؛ .دنتشادگ
 هداعلاقوف تلاح و دز مهرب ار رهغ مظن
 دا رناطلس نارادتسود تار هات دش مالعا
 زین یتیما نارومام هک دن تعاب : ناهج
 زا رس « ,ییولا نادنمقالع اما دنک تلاخد
 و دنداد هسمادا ناشنارهاافن هب هتحانساپ

 روند زور دآ رد سیل سینس رادرهت

 : یلسیرپ سیرولا هثرع تبساس هب ات دوب هداد
 دنبآ رد هتشارفا همین لاح هب اهچرپ

 دادرم٩۲ هبش راهچ زور هک یفء

 زا سرسپدنینوآ یرازگ ربخ (توا ۱۷)
 اکیرمآ يست تلاپا رد عفاو سینسرهت
 رسل رس هب از یلسیرپ سیولا كرم رخ
 لیاو یهلک سب و درک هریاحم ناپچ
 هدندنامر مدرم عالطا هب ار نآ یعمج طانرا

 تفرگ ارف ار همه ؛ یرواسبا زا یچوم
 رد « لوردنا كلار ناعلس . تن تفیقح اما
 ؛ نیا و دو هشذگ رد یگلاب 4۲ نم

 هدیش ار وا ما طقف هک یناک یار یتح
 .دسچج یتفو دو رواب لباق ریغ : دندو

 رهن زا دعب میلو ون .تخاس یلسیرپ سیولآ
 ار وا فرم تلع سیلپ ؛ دش فثک شا هناخ رد

 درسک مالعا ردخع داوم لامعتسا رن طارفا

 یهلمح « رظن نیا در اب ؛ یفاکش دیلاک ابا
 وا ترسم لماع ناونع هب ار یبلق دیدخ
 ۰ سیولا رم زا سپ یتعام . درک مالعا
 هس یی رهخ رد پس ناب رج نیا

 هب رفن اهدس ؛ هراب كف و دمآ رد ادص

 .دندروآ موچه وا یهناخ و ناتسرابس
 زا هک یاهیمالعا رد ۰ .دیفس خاک

 اکیرمآ یروهمج سیلر رتراک یعیج لوق

 «یلیربسپولا* : تسا هتشون + هدرک رتتم
 رهفنم وا .دوب اکیرمآ كنهرف زا یاهخوگ
 نو اکیرمآ یعیبطحوش و شروخ + یگدنز رس
 یسشخب اکیرمآ : وا دوبل رد كانیا و
 یسقیسوم , تسا هداد تسد زا ار دوخ زا
 زا یسکر ت؛ وا تیصخت و یلس پ یبولا

 - ۳۸ هحفص 7

 « . دوب اهدین و ناهایم

 یبولا ۰ اکیرمآ یروهج سر

 وا یارب ییتناج و هدناوخ انهیب !

 راک یهتنگ نیل ؛ یلسبرپ یبولا یرته
 یاهدیدپ یتسارهل وا هکدنکی م دیلات ار

 دو اتهی و بجع

 میسشه رد یلسیرپ نورآ سیولا#
 یسسبپیسم ی تلایا رد ۱۸۳۵ هبوتاژ

 زرواشک؛ شلهداوناخ . .دمآ ایند هب اکیرنآ

 یکدوک تامه زا « یبولا و دندو ریعف و
 ادتبا , داد ناثن یقیسوم هب ار شاهقالع

 ناهایس یاهزاوآ و درک عورشیناوحزا وآ اب
 یتنم و دناوخیم ساحا اب رایب ار
 تحادرپ راتیگ" نتفرگا رف اب ؛ دعا

 تقر عضو « یناوجو نارونرد
 ار وا  شاهداوناخ و دوخ یداصعتقا راب

 دزادرپپ نویماک یگدننارهب هک تشاد نآرب

 نتخاوت رد نتفای رجبت اب جیردت هب ابا
 یگدنار « یناوخ زاوآ نیرمن و رانیک
 یگدنزاون و یگدنناوخ هب و درک اهرار

 تحاد رپ

 عحمج هک یلوپ اب ؛یگلاس ۱ رد

 رب شدوخ زاوآ زا یاهحفص « دوب هدرک
 هیده شردام هب ار نآ تشاد دصق و درک

 ضل هک ینکر هحفص هاگس رتدم ابا دنک

 ار وا تاحنص , دون شنسد رد مدرم یههیلس

 یسسبوخ انس شورف ۷ هک درک رینکت
 یسسناپمک هک تشلگن یرپد و دشوربو
 زاهنما ۰ ۰ ۰۱۰ رآ» ینک رب هحفص

 یسام تمیق هب ار وا یاههحفس ریتکت
 نیاهل راکهزا یهدنناوخ كي یارب

 دیرخ : دو وزرآ

 یلاهن رکاب سیولا ؛ تدنادتا
 درک ادیپ یدایز نارادفرط : داد هک

 نغور قارب و های یاهوم ۰ ایز یرمچ

 صقر ماگنه هب شندب یاهخرچ هارمه هب + هدز
 هب ار یناوارف یحدع ؛ وا شوخ یادم و

 ماگ زورره + سیولا , درک بلج وا یوم
 نشاديمرب تیفوم یو * ینتت یاه

 املس هراتس - ۱۵۹۵ هرابش

 دی اتم

 6 یا

 امن اتش

 رد هک تشاد وزرآ هشیمه ,س ولا
 اروا اما دنک یژاب یدح یاهملیف مو +مع

 : ۱۹6۵ لاس هب یگلاس ۴۰ رد 4 نیا ات

 بشورف رب« سیولا «یگسکشلد لنه» هنارت
 نامزیسه وا دن اکییرمآ زوریاحنص نیرت
 یاهناوخ دوعم یلسرب سیولا ؛ دعب هب

 . اش ناهج

 همان رز یا رجا ماگنه هب هک سیولا

 و درکیم اپ هب نابچ و كات یراولخ
 ره رد ؛ دادیم شدب هب یدبدش یاهباکت

 نوسخ یو هب ار یدایز یحدع ترسک
 ٌششنراهب و ادصرب هوالع هک .دینکیم
 یسبولا فورعم صقر ۰ راتیگ نتخاو رد

 تسیقفوم زا لماع + هحص یوررب

 تییوحم ؛ 1۰ یاهد رد . دو وا یلاهج
 اهرتخد . دیسر دوخ جوا هب یلسبرپ سیولا
 یارجا ماگنه و دنتسکشیم تسن ورح شبا رد
 ار اف « نارتخد دایرف و خیچ « همانر

 بیم اما لاح هب زمل یامدع و درکی مر
 ۱ دندافا

 رد هرا مه ییولا ؛ ههن نیا یلط رد

 یگمه « شیاههحفص و تشادیمرن ماگ حوا

 دسانون زور یاهحفص نیرتشورفرب ور

 یاههنا رت یا وخ زابیلیسو# یلس رب یبول

 زسیل اهنآ نایم رد + اکیرمآ ناهایس ین,
 ۲ ۳۳ ِ تاد یدایز تسوصح

 یمزباچدک یلالقم یاحفص نتفرگهب قلم
 سیا ولا نیچچمه دش تسا شو رفرب ناحنم

 زین ملیف ۵ رد ۰ نارون نیا دد لب

 سیوفا اه: اهنآ یماعت رد < دن ره
 ریثات تحت« اهملیف زیچ همه و "۶ ج۳

 اهلف نیا شورف و دتخابم كد و
 نحستف « نارگانامن یارب هک داديم نا
 هسچ ره « ملیف .تسا حرطع یی ست
  دشاب دها وخيم

 .دندادیم تک رش تابسیاهملیف رد
 * ییورایز اپ ۱۹۱۷ لا رد یبولا

 سا درک جاودرا «ویلوب الیشیرپ» مان
 رد + ناشرتحد دلوت مغ ریلع اهنآ حاودزا

 یایلا- رد . دیماچنا قلم هب ۱۹۷۳ لاس
 یایندرد فلتخم یاههورگ عوبئاب « هشذگ
 ریز هحس جوا زا یلبرب سیولا كيزوم
 یداپز نارادفرط ؛ نانچمه ابا دخ هدینک

 یو ۰ دلرم ۳ شیلا دنچ رد , تشاد

 و اههجنص دادعت . دون هد یوزنع رایب

 شنوخ و تفابیم شهاک مادم شیاههما رب

 * ناسزمه و دشیم رتقاچ زور هب زور
 تو هدرک نیشن هناخ ار وا : یلق یرابب

 و درک م یگدنز اهن + شکر زب رصف رد

 *ءاگ و درکیم رازگ رب یلاهترسنک : یهاگ

 ناطلس « تبقاع نزیم مه هب ار شیاههمانرب

 هتأوسح اهنویلیم تب و ناهج لوردنا كار
 «تسورف ناهج زا مشچ یگلا (۳ نم رد
 ین رب سیولا درم ربخ شخپ زا یپ

 4 ؛ وا تاحفص دبرخ یارب مدرم موجه
 اهن و تفرگ ینورف یندرکت روا یوحن
 و تمود : سیولا هرم زا یب زور رد

 هوابیدوم» یهنارت زا هحفص رازه هاحب
 ایر رذ یلسپ رب سیولا زاوآ نیرخآ

 ٩۲ ۰ یس . رآ» یناپیک . دیسر شورف
 ه6لارت زا هحنص نوبل 5۰۰شو رف یا را

 ما هو هتس داد زارق سیولا ۷ هولبیدوم»
 زا هحفص نویلیم تسبود زا شیب « نونکات
 ماعل ؛دوبزم ینامک و تسا هدخ دیلوت وا

 رب وا یاههحفص ربثکت و دلت )ورک

 امت رد يتح + یلمیرپ سیولا
 هد یتففوم نینچدهان ؛ رین شنایح

 , تسا





 > نویجم ست« یلسد رثب سولا
 ۱ تشدذگ زد

 ۳ قس


